


Del 3 al 27   Fig.  Exposició

Divendres 6 a les 18h Zombies  Teatre musical.   
     Familiar

Dissabte 7 a les 12h  Simbiosi i Metamorfosi Música-Concert.
     El barri actual

Dimecres 11 a les 18h  Tarda en família: Taller 
   de dansa en família Taller familiar

Dijous 12 a les 18h   Mirall dins d'un mirall  Dansa

Divendres 13 a les 19:30h  Facerías, muerte de 
   un anarquista  Cinefòrum
     El barri actual

Dissabte 14 a les 12h  Dios menguante  Dansa

Dimecres 18 a les 17.30h  Tarda en família: 
   Sant Jordi Artístic Taller familiar

Dijous 19 a les 19h   OUI et NON   Dansa

Divendres 20 a les 18h  Contadors de llegenda 
   Sant Jordi  Contacontes amb
     música. Familiar 
     
Divendres 20 a les 20h  Ragazzo   Teatre

Dissabte 21 a les 12h  La salsa de Can 
   Clariana   Salsa-Ball

Dissabte 21 a les 18h  Festa diabòlica de 
   Primavera   Ball, correfoc i   
     música. El barri
     actual

Diumenge 22 a les 12h  Reggae per Xics – 
   The Penguins   Música-Concert.
     Familiar

Dijous 26 a les 19:30h  Cinemes de proximitat  Xerrada

Divendres 27 a les 19h  En Jazz Barcelona  Teatre musical

Dissabte 28 a les 18h  En Jazz Barcelona  Teatre musical

ABRIL

CALENDARI



Del 2 al 28   Negre sobre blanc  Exposició

3-10 i 17 de 19h a 21h  Cos, espai i memòria  Taller de dansa

Divendres 4 a les 19h  Sobrino del diablo i 
   Speakers corner  Música-concert i 
     micro obert
 
Dissabte 5 a les 18h   Poemes visuals  Titelles. 
     Totes les edats

Dijous 10    Primavera (sound) als
A les 19.30h obrim portes barris 
A les 20h inici concerts   Música-Concert  
   
Divendres 11 a les 20h  Cada recuerdo tiene 
   su canción   Teatre físic

Dissabte 12 a les 12h  Contes d'ara i de 
   sempre   Contacontes.  
     Familiar

Dissabte 12 a les 13h  Cants i Poemes  Concert coral i 
     recital poètic
     El barri actua!

Dissabte 12 a les 18h  Música amb els joves  
   Tritons  Música-Concert
     El barri actua!

Divendres 18 a les 18h  Relaxació literària  Música i lectura
     El barri actua!

Dissabte 19 a les 12h  La salsa de Can 
   Clariana   Salsa-Ball

Divendres 25 a les 18h  Cidades   Circ

Dissabte 26 a les 18h  Tarda dansada  Dansa
     El barri actua!

Dijous 31 a les 19:30h  Origen d'indians Xerrada

MAIG

CALENDARI



Del 29 de maig al 
25 de juny   Pirotècnia de festa  Exposició

Divendres 1 a les 20h Bubble  Circ-Teatre físic

Dimecres 6 a les 17.30h Tarda en família: 
   Taller d'hort urbà Taller familiar 

Divendres 8 a les 20h Interiors  Teatre

Dissabte 9 a les 12h   La salsa de Can 
   Clariana  Salsa-Ball

Dissabte 9 a les 18h  Festival Simfònic Música-Concert.
     El barri actua!

Divendres 15 a les 18h Espai empissarrat  Joc obert i 
     experimentació.
     Familiar

Divendres 15 a les 20h ¿Sabes qué es lo 
   mejor de todo? Dansa

Dissabte 16 a les 18h  Dos mons inconnexos Teatre amb grup 
     vocal

Del 18 al 22  Foc i tradició  Exposició

Dimecres 20 a les 18h  Tarda en família:  
   Taller de malabars Taller familiar

Dijous 21 a les 19h   Taller de Tabals  Taller de 
     percussió. 
     El barri actua!
             
Dijous 28 a les 19:30h La indústria de Sant 
   Andreu  Xerrada

Divendres 29 a les 19h  MicroClariana  Microteatre

Dissabte 30 a les 17:30h  Mostra de dansa 
   dels països catalans Balls populars.
     El barri actua!

JUNY

CALENDARI



ESPECTACLES I ACTIVITATS - ADULTS

Dijous 12 d'abril a les 18 hores
Gratuït

Creació en dansa en l'àmbit de la discapacitat visual: projecte becat 
per l'Observatori de les Arts Escèniques Aplicades de l'Institut del 
Teatre de Barcelona.
Quin és el temps que es requereix per a reconèixer amb la vista allò 
que s'ha reconegut abans amb el gest? Les tres figures resten 
immòbils agafades de la mà, cada una té un temps però ara, en el 
transcurs de l'acció, en compartiran un de sol.
Temps i espai per a la construcció i desconstrucció d'imatges que 
remeten a una escena que s'emmiralla en ella mateixa.
A càrrec de: Javier Gimeno, Natàlia Roig i Magdalena Garzón.

MIRALL DINS D’UN MIRALL - Dansa 

ADULTS

Dissabte 14 d'abril a les 12 hores
Gratuït

Són un home i una dona que busquen, troben i s'amaguen d'un déu 
que empetiteix. Ell decideix aturar-se per saber on està. Ella no s'atura 
mai, passi el que passi, peti qui peti... Un paisatge quotidià per a una 
trobada que no ho és. Un paisatge que sembla sortit d'una pel·lícula de 
Fellini amb música de Nino Rota, però que està fet de dansa, teatre i 
humor, tres dels trets distintius de la companyia de Mar Gómez, 
coreògrafa i ballarina que amb aquest espectacle va guanyar un Max i 
un Ciutat de Barcelona. (Dins del cicle Barcelona Districte Cultural).

DIOS MENGUANTE - Dansa



ESPECTACLES I ACTIVITATS - ADULTS

Dijous 19 d'abril a les 19 hores
Gratuït.

OUI et NON és el títol provisional de la peça de dansa que ens 
presenten l'Emma i l'Ayoub. És un lloc de convivència, de negociació, 
de resistència, i de transformació entre contraris. Evoca a la 
insistència, a la perseverança i a la fermesa en allò que fem i creiem 
com a actes essencials que defineixen el que som, però que alhora 
accepten les alteritats. A càrrec de: Emma Ribas Santuré i Ayoub 
Kerkal. (Companyia en residència a Can Clariana)

OUI ET NON - Dansa

Divendres 20 d'abril a les 20 hores
Gratuït

No volia ser un heroi, només era un ragazzo en una manifestació en 
contra de la cimera del G-8. Un noi que escrivia poesia, que pensava 
que un món millor era possible i que la lluita havia de ser pacífica. Un 
noi que volia estendre la bugada al balcó de casa seva, encara que ho 
haguessin prohibit en una ciutat presa per les forces de l'ordre. Un noi 
que va descobrir que el món que ell volia millor podia blindar-se en la 
brutalitat per evitar que ningú el canviés. Un noi que es va trobar amb la 
violència i va conèixer la por. Un noi que va morir i a qui van convertir en 
un heroi. Malgrat ell. (Dins del cicle Barcelona Districte Cultural).

RAGAZZO - Teatre



ESPECTACLES I ACTIVITATS - ADULTS

Divendres 27 d'abril a les 19 hores
Dissabte 28 d'abril a les 18 hores
Entrada 3 E

Apunts ràpids des de l'escenari quotidià del metro, uns quants joves 
recreen personatges i situacions, breus paròdies que es combinen en 
tres línies: la del Metro, amb curtes parades de vida, el jazz, so 
universal i música que dóna compàs a les situacions i a les 
improvisacions humorístiques vitals. Des del ritme dels nostres dies 
han recreat uns fragments d'una Barcelona compassada o no, diversa 
i plena de parades amb o sense enllaç. A càrrec de: Companyia de 
Teatre de l'Institut Pablo R. Picasso.

EN JAZZ BARCELONA - Teatre musical

Inscripcions del 18 al 27 d'abril
Taller de 4 sessions (3, 10 i 17 de maig de 19h a 21h)
Presentació final dissabte 26 de maig a les 11:30 hores (acte 
obert)
Gratuït

El taller es centrarà en la dansa com a eina de consciència corporal i 
col·lectiva i com a mitjà d'expressió a través de la memòria individual.
Vine a compartir una experiència grupal des del ball per tal que 
cadascú pugui reivindicar el seu espai i el seu cos.
Taller dirigit a dones adultes. Les inscripcions es poden fer directament 
al centre.
A càrrec de: Sonia Fernàndez (Coreògrafa i ballarina en residència a 
Can Clariana)

COS, ESPAI I MEMÒRIA - Dansa. Taller



Divendres 4 de maig a les 19 hores a la plaça de Can Clariana
Gratuït

Concert del cantautor satíric amb més trajectòria de la ciutat. Si encara 
no el coneixes, vine a compartir i a descobrir la seva manera de veure 
el món, en aquest cas ens presenta “La història de la literatura en 9 
cançons”.
Després del concert, hi haurà un micròfon a disposició de qui vulgui 
recitar, narrar o compartir alguna història relacionada amb la literatura.
(Dins del cicle Calidoscopi del districte de Sant Andreu).

SOBRINO DEL DIABLO I SPEAKERS CORNER -
Música. Concert i micro obert

ESPECTACLES I ACTIVITATS - ADULTS

Dissabte 5 de maig a les 18 hores
Gratuït

Inspirat en la màgia dels poemes visuals del poeta català Joan Brossa, 
les lletres prenen vida i amb una gran habilitat i a través de la seva 
manipulació, el gest es transforma en vers i el vers en emoció.
De la mà de Jordi Bertran, un dels grans especialistes en manipulació 
de marionetes, titelles i objectes. Un espectacle visual encisador per a 
totes les edats. A càrrec de: Companyia Jordi Bertran
(Dins del cicle Calidoscopi Cultural del Districte de Sant Andreu).

POEMES VISUALS (DE JOAN BROSSA) -
Titelles per grans i petits



Dijous 10 de maig 
Obertura de portes a les 19.30 h
Inici del concert a les 20 h
Gratuït

La quarta edició de 'Primavera als Barris' arriba a Can Clariana, 
conjugant grups debutants amb propostes més consolidades, 
alineades amb el criteri estilístic de Primavera Sound.
Vine a gaudir d'un bocí del Primavera Sound al barri!

PRIMAVERA (SOUND) ALS BARRIS - Música. Concert

ESPECTACLES I ACTIVITATS - ADULTS

Divendres 11 de maig a les 20 hores
Entrada 3,5 E

La història d'una ruptura i un retrobament de tres amics i totes les 
seves experiències d'amor, passió i gelosia que reviuran a través de la 
música.
Un espectacle amb aires de cabaret i variette. Una festa de color, 
música en directe i moviment.
A càrrec de: Cia Mai Rojas y los escultores del aire.

CADA RECUERDO TIENE SU CANCIÓN -
Teatre físic amb música en directe



Divendres 25 de maig a les 18 hores a la plaça de Can Clariana
Gratuït

Quatre éssers solitaris que somien en altres ciutats, que fugen de la 
seva realitat, que busquen una sortida. 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. És un poema de 
circ contemporani que explora la relació entre el cos i el record.
*Al finalitzar l'actuació, joves talents (vinculats al taller d'aeris de Can 
Clariana) ens faran una petita exhibició.
A càrrec de la Cia Tortugues del Centre de les Arts del Circ Rogelio 
Rivel

CIDADES - Circ contemporani de petit format

ESPECTACLES I ACTIVITATS - ADULTS

Divendres 1 de juny a les 20 hores
Entrada 3,5 E

Un enfrontament entre dos actors de circ, ambdós especialitzats en 
l'acrobàcia. Una lluita per la reflexió, una pèrdua del control i una 
necessitat per recuperar-lo. No vull perdre't, però necessito existir sol. 
Cops i carícies des del que és més íntim que desemboquen en 
riallades físiques i corporals, situacions quotidianes i no tan 
quotidianes que ens transporten a la metàfora d'allò viscut, deixant 
pas a la fantasia i a l'absurd.  Submissió i lluita permesa que ens 
impedeix distingir la realitat de la fantasia.
A càrrec de: la Companyia El Lado Oscuro de las Flores. (Companyia 
en residència a Can Clariana)

BUBBLE - Circ. Teatre físic



Divendres 8 de juny a les 20 hores
Entrada 3,5 E

Dues parelles es troben un vespre d'estiu per sopar al pati d'una casa 
d'un petit poble de l'Empordà. La Sara i l'Hugo formen una parella 
estable i madura des de fa més de dos anys. Tots dos venen de 
relacions anteriors complicades i han decidit caminar junts per cuidar-
se i respectar-se. L'Àgata i el Simó són una parella que fa poc que van 
junts. El Simó és vint anys més jove que l'Àgata i la seva relació és 
alegre, vital i apassionada. El que pot semblar un sopar afable 
s'acabarà convertint en una nit on la relació de tots quatre canviarà per 
sempre.
Una obra de Concha Milla. (Companyia en residència a Can Clariana)

INTERIORS - Teatre

Divendres 15 de juny a les 20 hores
Entrada 3,5 E

Quatre veus, quatre cossos, quatre vides que conflueixen a través de 
les contradiccions. Contradiccions que esdevenen la pròpia 
materialitat de la que va emergint aquesta peça en construcció.
A càrrec de: Companyia Miranda Buc. (Companyia en residència a 
Can Clariana)

¿SABES QUÉ ES LO MEJOR DE TODO? - Dansa

ESPECTACLES I ACTIVITATS - ADULTS



Dissabte 16 de juny a les 18 hores
Entrada 3,5 E

Els pols oposats, encara que un cop junts es matin, en el fons 
s'atrauen. És així! És com el bé i el mal. El cel i l'infern. Una guerra de 
sexes, però explicat des d'una perspectiva molt personal per part dels 
creadors. Una d'equitativa i en la que hi ha victòries i derrotes per tots 
dos bàndols i a parts iguals. Des de l'absurd, però amb pinzellades de 
realitat. I tot això amanit amb les cançons en directe del grup vocal 
ACÚSTIC5. A càrrec de: Companyia Què de Què. (Companyia en 
residència a Can Clariana)

DOS MÓNS INCONNEXOS - Teatre amb grup vocal

 Divendres 29 de juny a les 19 hores
Entrada 4 E

4 històries, 4 espais. 20 persones de públic, durant 15 minuts 
d'espectacle. El Microteatre s'apodera de Can Clariana. Un itinerari 
d'una hora que recorrerà el centre en petits grups, per gaudir de les 4 
obres de Microteatre. Deixa't portar i descobreix què s'hi amaga als 
racons de Can Clariana! Obres de Microteatre: El Primero (de 
Teatreviu.cat), Don't stop the music (de Rosa Molina), Rodeo Road (de 
Meybes Cia) i Casualitats (d'Elena Serra).

MICROCLARIANA - Microteatre

ESPECTACLES I ACTIVITATS - ADULTS



EL BARRI ACTUA!

Dissabte 7 d'abril a les 12 hores
Gratuït

Simbiosi i Metamorfosi són les dues agrupacions de guitarres, flautes 
de bec  i percussió que formen part de l'Escola de Música Municipal de 
Sant Andreu. A cada una d'aquestes agrupacions hi conviuen 
diferents edats  i nivells.  Amb un repertori  específic de cara a treure'n  
la millor sonoritat i recursos expressius, amb l'objectiu de compartir  i  
gaudir fent  música.  A càrrec de: Escola de Música Municipal de Sant 
Andreu - Mestre Pich Santasusana.

SIMBIOSI I METAMORFOSI - Música. Concert 

EL BARRI ACTUA!
Can Clariana és escenari del barri i plataforma per a donar visibilitat a 
totes les entitats i grups del territori vinculades a la cultura.

Divendres 13 d'abril a les 19:30 hores
Gratuït

El 30 d'agost de 1957, a l'encreuament dels carrers Doctor Pi i Molist i 
Passeig Verdum, cap a les 10.40h del matí, Josep Lluís Facerías -
anarquista y maqui urbà-, fou abatut per les bales de la policia en una 
emboscada. Uns nens van ser testimonis de la seva mort. Cinquanta 
anys després de la tràgica mort de Facerías, els testimonis han 
reconstruït els fets mitjançant els seus propis relats, en vídeos on 
desmenteixen la versió oficial de la policia.
Es visionarà un document gràfic i es facilitarà el debat posterior entre 
els assistents.
Organitza: Attikus i Arxiu Històric de l'Associació de veïns Congrés-
Indians.

FACERÍAS, MUERTE DE UN ANARQUISTA - 
Cinefòrum 



EL BARRI ACTUA!

Dissabte 21 d'abril 
Gratuït

18 hores: ballada de swing a la plaça.
20 hores: correfoc
20:30 hores: fi de festa amb PunxaDiscos.
Vine a celebrar la primavera amb els diables del Congrés, ompliran la 
plaça de Can Clariana d'activitats!
A càrrec de: Congregació Diabòlica del Congrés

FESTA DIABÒLICA DE PRIMAVERA - Ball, correfoc i 
música

Dissabte 12 de maig a les 13 hores a la plaça de Can Clariana
Gratuït

La Coral de l'AREP ens mostraran el seu repertori en un concert a 
l'aire lliure. Gràcies al duet de la Coral els Cantaires d'Arep (Associació 
per a la Rehabilitació de les Persones amb Malaltia Mental) i 
Companys de Lletres del Club Social Cap Endavant, podràs gaudir 
d'un repertori d'havaneres, boleros i una selecció de poemes escollits 
per l'ocasió.
Organitza: AREP

CANTS & POEMES - Concert coral i recital poètic



EL BARRI ACTUA!

Dissabte 12 de maig a les 18 hores 
Gratuït

Omplim Can Clariana de música amb els alumnes de l'Escola Tritó.
Vine a gaudir-ne en família!
A càrrec de: l'Escola de música Tritó

MÚSICA AMB ELS JOVES TRITONS - Música. Concert

Divendres 18 de maig a les 18 hores
Gratuït

Mentre gaudim del so relaxant dels bols tibetans d'Artenea, 
escoltarem textos i poemes literaris que recitarem entre tots. Agafa el 
micròfon i participa!
(Dins del cicle Calidoscopi Cultural del Districte de Sant Andreu).
Organitza: Artenea

RELAXACIÓ LITERÀRIA - Música i lectura de textos



EL BARRI ACTUA!

Dissabte 26 de maig a les 18 hores
Gratuït

Solistes de l'escola de dansa Spin ens faran vibrar amb els seus 
repertoris que van des de la dansa més clàssica, fins a la dansa d'estil 
més contemporani.
A càrrec de: Escola de dansa Spin

TARDA DANSADA - Dansa

Dissabte 9 de juny a les 18 hores
Gratuït

Més de 100 concerts simultanis i gratuïts realitzats per més de 5.000 
estudiants d'escoles de música a 100 racons emblemàtics de 
Catalunya i Balears, i Can Clariana és un d'ells.
A càrrec de: Escola de música BCN Fusió i la Coral dels Avis Cantaires 
de Sant Andreu.

FESTIVAL SIMFÒNIC - Música. Concert



EL BARRI ACTUA!

Dijous 21 de juny de 19h a 21h 
Gratuït

Vine a viure l'experiència de ser un tabaler dels Diables del Congrés.
Tindràs l'oportunitat de tocar els seus Tabals tradicionals aprenent els 
tocs que utilitzen per als correfocs.
A partir de 15 anys.
A càrrec de: Congregació Diabòlica del Congrés

TALLER DE TABALS - Cultura popular

Dissabte 30 de juny a les 17:30 hores
Gratuït

Petit ventall de diferents maneres de representar i viure la dansa al 
nostre país. Gaudirem de la diversitat i folklore amb danses populars i 
noves coreografies, que ajuden a mantenir viva la flama de la 
continuïtat.
A càrrec: de l'Esbart Joventut Nostra i Esbart Sant Jordi

MOSTRA DE DANSA DELS PAÏSOS CATALANS -
Cultura popular



PROJECTE SINGULAR

Projecte Singular

Cicle de xerrades i activitats que ompliran Can Clariana d'història, un 
dijous al mes.
Organitza: Arxiu Històric de l'Associació de veïns Congrés-Indians

Cinemes de proximitat
Dijous 26 d'abril a les 19:30 hores
Gratuït
Un recorregut pels cinemes de barri de la nostra ciutat.
A càrrec de: Roberto Lahuerta

Origen d'indians
Dijous 31 de maig a les 19:30 hores
Gratuït
Un recorregut per les propietats dels terrenys que actualment 
configuren el barri dels Indians.
A càrrec de: Jordi Sánchez

La indústria a Sant Andreu
Dijous 28 de juny a les 19:30 hores
Gratuït
Les antigues fàbriques de Sant Andreu de Palomar.
A càrrec de: Jaume Seda

ELS DIJOUS FEM HISTÒRIA

CINECLAC

Cicle de sessions de cinefòrum per sensibilitzar al barri de diferents 
temes socials, donant un contingut i potenciant el debat amb el veïnat. 
Organitza: Arep i Attikus



PROJECTE SINGULAR

LA SALSA DE CAN CLARIANA

Un dissabte al matí al mes, Can Clariana es transforma en la pista de 
ball per als amants d'aquesta música. Si no has ballat mai salsa, però 
t'agradaria començar, aquesta és la teva oportunitat! Vine a moure 
l'esquelet!
Dissabte 21 d'abril a les 12 hores
Dissabte 19 de maig a les 12 hores
Dissabte 9 de juny a les 12 hores
Gratuït

Títol del cicle de pel·lícules: “La teva bogeria i la nostra”
 
“Requisitos para ser una persona normal”
Dimarts 17 d'abril a les 19 hores
Gratuït
Una noia de 30 anys a la qual la vida no li somriu: sense feina, sense 
parella i distanciada de la seva família. S'adona que no compleix cap 
dels requisits per ser una persona “normal”; aviat decidirà fer tot el 
possible per convertir-s'hi.
Direcció: Leticia Dolera
 
“Un método peligroso”
Dimarts 15 de maig a les 19 hores
Gratuït
Una història de descobriment sexual i intel·lectual basada en 
esdeveniments reals, a partir de la turbulenta relació entre el jove 
psiquiatre Carl Jung, el seu mentor Sigmund Freud i Sabina Spielrein. 
Direcció: David Cronenberg
 
“Toc Toc”
Dimarts 19 de juny a les 19 hores
Gratuït
Un grup de pacients coincideixen a la consulta d'un conegut psicòleg, 
tots ells pateixen TOC (Trastorn Obsessiu Compulsiu). El metge es 
retarda i hauran d'esperar-lo intentant controlar les seves manies, 
impulsos, convulsions, obsessions i rituals. 
Direcció: Vicente Villanueva



ACTIVITATS FAMILIARS

Divendres 6 d'abril a les 18 hores
Entrada 3,20 E els majors de 6 anys

Waldemar Ics arriba de Polònia, amb deu anys, a una escola catalana 
on, degut a la seva particular condició de mort vivent serà rebutjat i 
perseguit pels seus companys de classe. Quan ell cerca amistat i 
afecte obté menyspreu especialment d'un company que comprendrà, 
massa tard que l'amistat veritable no entén de diferències socials o 
culturals de vius o morts. Que l'afecte, en definitiva, traspassa el llindar 
del temps.
Basat en la Novel·la de Jordi Folck
A càrrec de: Teatre Calànime. (Companyia en residència a Can 
Clariana)
Durada 60 minuts
Edat recomanada a partir de 6 anys

ZOMBIES - Teatre musical. Familiar

ACTIVITATS FAMILIARS

Divendres 20 d'abril a les 18 hores a la plaça de Can Clariana
Preu 1 E

S'acosta! S'acosta la bèstia ferotge! Tanqueu-vos a casa amb pany i 
forrellat i no en sortiu fins que el perill hagi passat. Vilatans aneu en 
compte, que el drac ha sortit del seu cau! No us amagueu darrere fusta 
si no voleu quedar socarrimats! Però tranquils, que arriben els 
contadors de llegenda per fer-vos divertir tot coneixent princeses, tot 
un poble rebel i un drac famolenc! 
A càrrec de: Cia Jordi Font. 
Durada 30 minuts. Tots els públics

CONTADORS DE LLEGENDA - Especial Sant Jordi
amb música



Diumenge 22 d'abril a les 12 hores a la plaça de davant de Can 
Clariana
Gratuït

Ni la música infantil és només per als menuts, ni el reggae és només 
per als grans, ni els pingüins només viuen on fa fred. Al contrari, a 
aquests pingüins que ara us presentarem els agraden latituds tan 
càlides com les jamaicanes, perquè els nostres amics pingüins només 
són feliços quan el reggae envaeix les seves vides, inunda les seves 
orelles i posa els seus peus en moviment. 
Hi haurà activitats infantils gratuïtes a càrrec de la Congregació 
Diabòlica del Congrés.
Durada: 75 minuts
Adreçat a infants de totes les edats
(Dins del cicle Barcelona Districte Cultural).

REGGAE PER XICS. THE PENGUINS - Música. 
Concert familiar

ACTIVITATS FAMILIARS

Dissabte 12 de maig a les 12 hores
Entrada 3,20 E majors de 6 anys.

Redescobrirem alguns dels contes populars més coneguts en una 
sessió molt dinàmica on es convida als nens i nenes a participar des 
del primer moment. 
Contes inclosos en la sessió: “En Patufet”, “La rateta que escombrava 
l'escaleta” i “Els tres porquets”
A càrrec de: Maria Cuevas
Durada 60 minuts
Recomanat per a infants a partir de 3 anys

CONTES D’ARA I DE SEMPRE - Contacontes



Tardes en família
Tots els dimecres a partir de les 17 hores.
Gratuït. 
Vine a gaudir de la plaça de Can Clariana en família. Us proposem 
diversos materials de joc per fer que les tardes dels dimecres siguin 
diferents i divertides per a tota la família.

Tardes Especials 
(Gratuït. Inscripció:www.canclariana.cat o al centre):

11 d'abril a les 18 h: 
Taller de dansa en família (a partir de 4 anys)
Aprendrem tècniques relacionades amb la dansa contemporània i el 
teatre. A càrrec de: Companyia Mar Gómez.
Dins del Cicle Barcelona Districte Cultural
18 d'abril a les 17.30 h: 
Sant Jordi artístic (a partir de 2 anys)
Posarem en comú el nostre potencial creatiu amb un taller artístic.
6 de juny a les 17.30 h: 
Taller d'hort urbà (a partir de 2 anys)
Celebrem el Dia del Medi Ambient amb un taller ben verd.
20 de juny de 18h a 19h: 
Taller de malabars (a partir de 6 anys)
Construirem els nostres propis malabars i en gaudirem tots junts.
A càrrec de: Congregació Diabòlica del Congrés.

ACTIVITATS FAMILIARS

Divendres 15 de juny a les 18 hores a la plaça de davant de Can 
Clariana
Preu 1 E

Vine a descobrir tot el que es pot fer amb unes pissarres i uns guixos!
Gaudirem d'un espai de joc preparat per a que petits i grans puguin dir 
la seva.  Vens a passar una tarda en família ben diferent?
A càrrec de: Què fas Carlota? Tots els públics

ESPAI EMPISSARRAT - Espai de joc i experimentació



EXPOSICIONS

Del 3 al 27 d'abril

La poesia visual és una forma experimental en la qual la imatge, 
l'element plàstic, en totes les seves facetes, tècniques i suports, 
predomina sobre la resta dels components.
En aquest cas Joan-Ignasi Ortuño ens apropa a la visualització de 
diferents figures literàries.
A càrrec de: Joan-Ignasi Ortuño

FIG. 

EXPOSICIONS

Del 2 al 28 de maig

Dibuixos que creen efectes òptics, jugant amb diferents textures, 
formes, volums, profunditats...
L'autor utilitza només el color negre sobre blanc.
A càrrec de: Blai Catafal

NEGRE SOBRE BLANC



EXPOSICIONS

Del 29 de maig al 25 de juny

Ens apropem a la pirotècnia, a la feina dels homes i les dones que 
elaboren els artificis festius i al seu ús en el transcurs de la festa. Als 
professionals de la preparació de la pólvora i dels enginys que, des de 
fa segles, han fet del castell de focs l'espectacle festiu per excel·lència. 
A l'ús individual o en colla de la pirotècnia. A les tronades i a les 
seculars representacions del bé contra el mal, al bestiari fantàstic que 
omple els carrers de foc. A les carcasses que dibuixen en el cel 
espectaculars imatges efímeres. Als correfocs. 
A càrrec de: les Cases de la Festa, l’Ajuntament de Reus i el Museu 
Etnològic de Barcelona

PIROTÈCNIA DE FESTA

Del 18 al 22 de juny

Els Diables del Congrés fan una mostra d'imatges fotogràfiques i dels 
materials que utilitzen normalment als correfocs, per tal de què 
puguem veure de ben a prop els tabals tradicionals, les caputxes, les 
forques, etc..
A càrrec de: Congregació Diabòlica del Congrés.

FOC I TRADICIÓ. ELS DIABLES DEL BARRI 
EN IMATGES



 TALLERS 

TALLERS
Inscripcions obertes
Horaris d'inscripció: de dilluns a dissabte de 10h a 14h i de 16h a 20h
Les devolucions dels tallers anul·lats es faran els dies 16 i 17 d'abril.

TALLERS PER ADULTS
Salut i creixement personal

Dilluns de 10h a 11h (Del 09/04 al 18/06)
A càrrec d'Ali Sánchez
Preu: 31,58 E (9 sessions)

Vine a cuidar el cos i la ment a través 
de la respiració i les postures de ioga. 
Assolirem un major equilibri físic, 
mental i espiritual, desenvolupant un 
sentiment d'harmonia amb un mateix i 
el nostre entorn.

IOGA

Dilluns de 19:30 a 20:30h (Del 09/04 al 18/06)
A càrrec de Judith Correa
Preu: 31,58 E (9 sessions)

TONIFICACIÓ

A través del Mètode PILATES, 
millorem la postura, l'equilibri, la 
respiració i la concentració. Farem 
estiraments i exercicis per a corregir 
els mals hàbits i millorar la nostra 
qualitat de vida.



TALLERS

Dilluns de 19:30 a 20:30 hores (Del 09/04 al 18/06)
A càrrec Jordi Fandos
Preu: 31,58 E (9 sessions)

ART COACHING - DIBUIX I PINTURA

Descobrirem el nostre talent a través 
del dibuix i la pintura, aprenent 
nocions bàsiques sobre paper (llapis, 
carbonet, pastel, aquarel·la, tremp, 
acrílica...).

Dilluns de 18h a 20h (Del 09/04 al 18/06)
A càrrec: d'Antonia Ruiz
Preu: 63,13 E (9 sessions)

TRAPEZI I TELES (CIRC-AERIS)

Dansa i Circ

Desafiem la gravetat investigant, 
jugant i gaudint de l'expressió i el 
moviment del propi cos en els 
elements del circ aeri. 
Millorarem la forma física i la coor-
dinació.

Dilluns de 20h a 21h (Del 09/04 al 18/06)
A càrrec de: Montse Santasusana
Preu: 31,58 E (9 sessions)

BROADWAY JAZZ

Si t'apassionen els musicals aquest és 
el teu taller! Ballaràs les cançons dels 
musicals més coneguts de la història: 
Grease, Mamma Mia, Chicago, Night 
Fever, Footloose, Moulin Rouge, Cats, 
i molts més!



TALLERS

Dimecres de 19h a 20h (Del 11/04 al 06/06)
A càrrec: Magdalena Garzón
Preu: 31,58 E (9 sessions)

INICIACIÓ A LA DANSA CONTEMPORÀNIA

Dimecres de 20 a 21h (Del 11/04 al 06/06)
A càrrec: Montse Calvo
Preu: 31,58 E (9 sessions)

SWING

Ens introduirem en els principis bàsics 
de la tècnica en dansa, treballant l’ali-
neació del cos, la coordinació i la dinà-
mica.
Farem estiraments i exercicis de 
potenciació muscular per arribar a 
construir senzilles frases coreogrà-
fiques que ens faran gaudir de ballar 
amb consciència del nostre cos i 
naturalitat.

Vine a moure l'esquelet a ritmes de 
swing! No et quedis amb les ganes de 
provar-ho. No cal tenir coneixements 
previs.

Dimarts de 19h a 20h (Del 17/04 al 19/06)
A càrrec: Maria Cuevas
Preu: 31,58 E (9 sessions)

IMPROVISACIÓ TEATRAL

Interpretació

Deixa't portar pel potencial creatiu de 
la improvisació. Trenca la por al ridícul i 
descobreix i  entrena les teves 
capacitats creatives a través de 
l'espontaneïtat, la imaginació, el cos i 
la sensibilitat.



TALLERS

Dijous de 19h a 20h (Del 12/04 al 07/06)
A càrrec de Bàrbara Roig
Preu: 31,58 E (9 sessions)

CONVERSA EN ANGLÈS

Idiomes

A través del cinema i de series de 
televisió, conversarem en anglès, 
millorant el nostre vocabulari i la nostra 
expressió oral. 
LIGHTS, CAMERA...ENGLISH!! 
(nivell intermediate). 

Activa la teva ment. Dimarts de 18 a 19:15 hores
Boixets. Dimarts de 10 a 12 hores
Jocs i números. Dilluns 17-19h
Manualitats. Dimecres de 17 a 19 hores
Mètode Pilates. Dimarts de 20:30 a 21:30
Salsa (avançat). Dimecres de 20 a 21 hores
Salsa (inicial). Dijous de 20 a 21h
Bachata. Dimecres de 21 a 22 hores

TALLERS DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
CONGRÉS-INDIANS

Organitza: Associació de Veïns Con-
grés-Indians
Horari d'atenció: dilluns de 18-20 h i 
dijous d'11 a 13 h i de 18 a 20 h. Tel. 
933 407 012. Més informació a: 
aa.vvcongresindians@gmail.com / 
www.avvcongresindians.com

Dijous 14 de juny a les 20 hores

Espai de participació obert a tothom qui vulgui aportar i fer créixer el 
projecte comunitari del Centre Cívic Can Clariana Cultural.

ESPAI ATENEU - Espai participatiu



TALLERS

Dimarts de 17:30 a 18:30h (Del 17/04 al 19/06)
Activitat dirigida a famílies amb fills d'entre 3 i 6 anys (un adult per 
infant).
A càrrec de Maria Cuevas
Preu per família: 44,75 E (9 sessions)

DEL JOC AL TEATRE (TALLER FAMILIAR)

Jugant aprenem, i jugant treballarem 
l'expressió oral i corporal, la improvi-
sació i la imaginació, i descobrirem,  
en família, a gaudir del teatre.

Dimecres de 17:30 a 18:30h (Del 11/04 al 06/06)
Per a infants de 6 a 9 anys.
A càrrec de Xavi Cervera
Preu: 28,96 E (9 sessions)

CIRC INFANTIL

Tombarelles, malabars, equilibris i 
acrobàcies. Vine a descobrir el circ en 
primera persona!

Dilluns de 17:15h a 18:15h 
(Del 09/04 al 02/07, els dies 28/05 i 18/06 no hi ha taller)
A càrrec de Claudia Mailahn
Preu: 44,75 E (9 sessions)

MÚSICA PER NADONS (TALLER FAMILIAR)

TALLERS PER INFANTS I FAMÍLIES

Descobrim els sons, el moviment, la 
mús i ca ,  e l  r i tme,  l a  dansa . . . 
estimulació afectiva única a través de 
la veu i el contacte amb el cos dels 
pares. Gaudim de la música en família!



PROJECTE, SERVEIS I GRUPS I ENTITATS

Projecte

Persones grans - Grans persones - Radars
Vols ser un millor veí o veïna? Coneixes alguna persona gran que se 
senti sola? Digues-nos-ho!
El Centre Cívic Can Clariana Cultural s'ha unit al projecte comunitari 
“Radars” per prevenir l'aïllament social de la gent gran. Si coneixeu 
algú en aquesta situació, adreceu-vos a l'Associació de veïns 
Congrés-Indians els dijous d'11h a 13h.
Organització: Centre de Serveis Socials Garcilaso

Serveis

Cessió d'espais
Cessió de sales per a activitats col·lectives segons els preus públics 
vigents. O contraprestacions per a companyies.
Disposem de diverses aules, espais polivalents i un teatre per tal que 
les associacions i entitats puguin portar a terme les seves activitats i 
oferir-ne també al barri.
Més informació a info@canclariana.cat, 93 763 72 99.

Grups i entitats

ATTIKUS
Associació cultural oberta a tothom que tingui interès pel teatre, 
poesia, literatura, música, cinema…
Més informació a: attikus.cat@gmail.com

ASSOCIACIÓ ART-TERÀPIA ARTENEA
Tallers d'arts escèniques, arts plàstiques i teràpies alternatives per a 
persones amb discapacitat intel·lectual.
Més informació a: a.artenea@gmail.com
Tel. de contacte: 655 533 384 / 650 418 820

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CONGRÉS-INDIANS
Horari d'atenció: dilluns de 18 a 20 hores i dijous d'11 a 13 hores i de 18 
a 20 hores.
Més informació a: aa.vvcongresindians@gmail.com  /
 www.avvcongresindians.com
Tel. de contacte: 933 407 012

COMISSIÓ DE FESTES DEL CONGRÉS 
Més informació a: festamajorcongres@gmail.com

CONGREGACIÓ DIABÒLICA DEL CONGRÉS
L'associació cultural Congregació diabòlica del Congrés és una colla 
de diables fundada amb l'objectiu principal de fomentar l'asso-
ciacionisme del jovent al barri i promoure la cultura del foc.
Més informació: info@congregaciodiabolica.com /
 www.congregaciodiabolica.com





C/ Felip II, 222
08027 Barcelona
Tel.: 937 637 299
Bus: D40, H6, V27, V29, 19, 34, 45, 
47, 50, 51, 82, 122, 132, 191, 
N1, N4, N6
Metro: Virrei Amat L5, Maragall L4
www.canclariana.cat
info@canclariana.cat

De dilluns a divendres, 
de 10 a 14 h i de 16 a 22 h
Dissabtes de 10 a 14 h
i de 16 a 20 h

Adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda i 
dotat d’anell magnètic
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