
TALLERS I
PROGRAMACIÓ
CULTURAL
Juliol 2018

Centre Cívic El Sortidor

JULIOL

Dimarts, 3 19 h POKÉ HAWAIÀ A taula! 
Taller de cuina

Dimecres, 4 19.30h TRISHA BROWN
A càrrec de Finn Murphy

Balandra
Dansa

Dimecres, 4 20h MOTS
A càrrec de Gemma Peramiquel 

Balandra
Dansa

Dijous, 5 11 h FRUITES I VERDURES AMB ESTIL A taula! Taller de 
cuina en família

Dijous, 5 18.30 h ALIMENTACIÓ CRUDIVEGANA A taula! 
Taller de cuina

Del 9 al 23 de 
juliol COMICS CONTRA EL MASCLISME PerSpectiva 

Exposició

Dilluns, 9 18.30h FESTA DE LA REPARACIÓ
A càrrec d’Andròmines

Poble-sec
sostenible

Dimarts, 10 11 h PASTA FRESCA DE COLORS A taula! Taller de 
cuina en família

Dimarts, 10 19 h CUINA ANTIOXIDANT A taula!
Taller de cuina

Dimecres, 11 19.30 h MATCH
A càrrec de No Guilty Bones

Balandra
Teatre

Dijous 12 11 h POSTRES DE CULLERA A taula! Taller de 
cuina en família

Dijous, 12 21.30h AMAZONA
A càrrec de Documental del mes

PerSpectiva 
Cinema a la fresca

Dilluns, 23 19 h GELATS I GRANISSATS
FERMENTATS

A taula! 
Taller de cuina

FESTA MAJOR DEL 13 AL 22 DE JULIOL

Dissabte, 14 10 h CASTELL DE MONTJUIC Itinerari cultural

Diumenge, 15 11 h GALA SALVADOR DALÍ.
UNA HABITACIÓ PRÒPIA A PÚBOL Itinerari cultural

Dilluns, 16 18.30 h CÒMICS I GASTRONOMIA A taula!
surt de Festa Major

Dilluns, 23 21 h LA PONYO AL PENYA-SEGAT Cinema a la fresca

Dimarts, 17 11 h AMB ELS CINC SENTITS Activitat familiar

Dimecres, 18 17.30 h ELS TRESORS DEL MAC Itinerari cultural

Dijous, 19 10.30 h VINE A EXCAVAR AL MAC Activitat familiar

Dilluns, 23 18 h MIRÓ I SERT. Art, arquitectura i paisatge Itinerari cultural

Divendres, 20 12 h LA BARCELONA DEL ‘92 Itinerari cultural

Dissabte, 21 10.30-
12.45 h REFUGI 307 Itinerari cultural

Diumenge, 22 12 h FARAÓ. REI D’EGIPTE Itinerari cultural

AGENDA

CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR                                                                                                                                        

Plaça del Sortidor, 12 · 08004 Barcelona · Tel. 934 434 311  
Horari: de dilluns a divendres de 8.30 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 de l’11 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/

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 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, 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 · bcn.cat/sants-montjuic · poblesec.org

CONSORCI PER A 
LA NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA

JUNY

Dimarts, 26 19 h CUINAR I CREAR
El Conde de Torrefiel i Nyamnyam FESTIVAL GREC

Dijous, 28 19 h CUINAR I CREAR
Cia. Mos Maiorum i Nyamnyam FESTIVAL GREC

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, l’informem que les dades formen part 
d’un fitxer responsabilitat de Calaix de Cultura S.L. amb la finalitat de gestionar la relació. Les seves dades seran conservades 
durant el període de responsabilitat o mentre sigui necessària per a la gestió de la relació. L’usuari té el dret a accés, limitació, 
portabilitat, reclamació a l’autoritat espanyola de Protecció de Dades, supressió o oblit, rectificació, cancel·lació i oposició 
al tractament de dades per mitjà de l’adreça electrònica calaixdecultura@calaixdecultura.cat o al domicili social situat al c. 
Diputació, 185, pral. 1a. 08011 de Barcelona. Donarem resposta a qualsevol petició. L’encarregat del tractament és Calaix 
de Cultura S.L. i el delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). L’adreça electrònica de contacte 
és calaixdecultura@calaixdecultura.cat.

           Activitat en família    Gratuït

           Producte ecològic    Cuina vegetarianaE V
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COSTURA D’ESTIU                                             

Dimarts, de 19 a 21 h, del 26 de juny al 
17 de juliol 
Preu: 28,07 €
Tallerista: La Pugna
                  
   
QUADERN D’ESTIU            
(ESPECIAL AQUAREL·LA)                                             

Dilluns i dijous, de 19 a 21 h, del 2 al 19 
de juliol 
Preu: 42,11 €
Tallerista: Mònica Custodio  
 

RITMES LLATINS                                             

Dijous, de 19.30 a 21 h, del 28 de juny 
al 19 de juliol 
Preu: 21,05 €
Tallerista: Rafael Arrate

ZUMBA                                               

Dimecres, de 19 a 20.30 h, del 27 de 
juny al 18 de juliol
Preu: 21,05 €  
Tallerista: Jimena Montivero
  

PILATES                                            

Dilluns i dimecres, de 19.15 a 20.30 h, 
del 2 al 18 de juliol
Preu: 26,32€
Tallerista: Valentina Freifeld

HATHA IOGA                                            

Dimarts i dijous, de 19.15 a 20.30 h, del 
3 al 19 de juliol
Preu: 26,32 € 
Tallerista: Viviana Fortino                                          

CUINAR I CREAR 

Tres artistes o col·lectius de creadors que 
participen enguany en la programació del 
Festival Grec amb propostes especialment 
innovadores surten de l’escenari... per en-
trar a la cuina. Això sí, ho fan acompanyats 
dels veïns i les veïnes del Poble-sec.
El Conde de Torrefiel (La plaza)
Dimarts 26 de juny, de 19 a 20.30 h
Companyia Mos Maiorum (Gentry)
Dijous 28 de juny, de 19 a 20.30 h
A càrrec de Nyamnyam amb col·laboració 
amb el Festival Grec 2018.

POKÉ HAWAIÀ  

Dimarts 3 de juliol, de 19 a 21 h 
Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Anna Bozzano, del Peix al Plat                                        
Poké vol dir “tallar transversalment en
trossos” i es tracta  d’un bol de colors i 
sabors tan variats com totes les cultures 
que l’han anat transformant amb el seu 
pas per l’illa de Hawaii. 

FRUITES I VERDURES AMB 
ESTIL  

Dijous 5 de juliol, de 11 a 13 h
Suplement per a ingredients: 3 €
Adreçat a infants a partir de 5 anys.
Tallerista: Mercè Homar                  
Aprofitem que és la temporada de to-
màquets per menjar-los de maneres ben 
variades. Els farcirem d’amanida d’arròs 
amb verdures de temporada i elaborarem 
una salsa pesto per donar-los el toc final.

ALIMENTACIÓ               
CRUDIVEGANA     

Dijous 5 de juliol,
de 18.30 a 21.30 h
Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Maria Alcolado                                                 
L’alimentació crudivegana no inclou cap 
tipus d’aliment d’origen animal. Tot el que 
es menja està cru, deshidratat o amb una 
cocció per sota dels 40ºC. Prepararem 
alguns dels seus plats estrella i parlarem 
dels seus beneficis i inconvenients.

TALLERS
INTENSIUS

PASTA FRESCA DE COLORS   

Dimarts 10 de juliol,
de 11 a 13 h
Suplement per a ingredients: 3 €
Adreçat a infants a partir de 5 anys.
Tallerista: Anna Bozzano del Peix al plat                                                                      
En aquest taller ens embrutarem de farina 
per fer una bona massa, aprendrem a fer 
raviolis i els donarem forma de peix utilit-
zant ingredients perquè siguin de colors. 

CUINA ANTIOXIDANT 

Dimarts 10 de juliol, de 19 a 21 h
Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Mercè Homar                  
Aprofitarem les verdures de temporada
per preparar receptes senzilles i gaudir
d’una alimentació antioxidant.

POSTRES DE CULLERA  

Dijous 12 de juliol, d’11 a 13h
Suplement per a ingredients: 3 €
Adreçat a infants a partir de 5 anys
Tallerista: Mercè Homar                  
Elaborarem postres d’estiu nutritius, sa-
ludables i boníssims. La “pannacota”, els 
sorbets i una mousse vegana ens faran 
llepar els dits.

GELATS I GRANISSATS 
FERMENTATS  

Dilluns 23 de juliol, de 19 a 21.30 h
Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Chef Prabhu Sukh                 
Arriba la versió més refrescant del món 
dels ferments, els gelats i els granissats. 
Aprendrem a incorporar els ferments 
en les receptes més fredes i gelades de 
l’estiu. 

DANSA                                            
 

TRISHA BROWN                                        

Dimecres 4 de juliol, a les 19.30 h
Dansa 20’                                                                                                                                         
Un assaig en moviment per reflexionar 
sobre l’obra i sobre les decisions que va 
prendre l’autora en la seva carrera. Finn 
Murphi, companyia resident al centre 
cívic dins de Balandra

MOTS                                        

Dimecres 4 de juliol, a les 20 h 
Dansa 25’
A partir de les paraules que escrigui el 
públic abans d’entrar a veure l’obra, un 
baix i la coreògrafa improvisaran aquests 
mots i descobrirem com es pot expres-
sar tot el que sentim sense utilitzar-los.
Gemma Peramiquel, companyia resi-
dent al centre cívic dins de Balandra

TEATRE                                                                     

MATCH                                       

Dimecres 11 de juliol, a les 19.30 h 
Clown 50’
Match és l’exploració d’una clown que
repassarà els darrers 100 anys d’històries
d’amor, des de les aparences morals
del segle XIX fins al poliamor, passant
pels vídeos del anys 80.
No Guilty Bones, companyia resident al 
centre cívic dins de Balandra

POBLE-SEC SOSTENIBLE 
FESTA DE LA REPARACIÓ  

Dilluns 9 de juliol, a les 18.30 h           
Activitat familiar recomanada per a 
infants de 4 a 12 anys
Partint dels principis de la robòtica i utilitzant 
elements reciclats com a matèria primera, 
construirem objectes per donar-los un altre 
ús i fer un Poble-sec més sostenible.  
A càrrec D’Andròmines i Ajuntament de 
Barcelona 

PERSPECTIVA                                     
 

“CÒMICS CONTRA EL 
MASCLISME”  
Exposició                                             
Del dilluns 9 juliol al 23 de juliol
Un apropament a la construcció dels 
estereotips de gènere. 
Exposició produïda per la Regidoria de 
Feminismes i LGTBI.

AMAZONA 

Documental 82’                                      
Dijous 12 de juliol, a les 21.30 h  
Clare Weiskopf, la directora, tenia 11 
anys quan la seva mare va fugir a la jun-
gla colombiana, i la va abandonar a ella 
i al seu germà petit. Un viatge a les pro-
funditats de l’Amazones per explorar una 
relació mare-filla que creia perduda.
A càrrec del Documental del mes

Del 13 al 22 de juliol el Poble-sec està 
de Festa Major. Podeu consultar totes 
les activitats a: www.poblesec.org 
Inscripció prèvia al centre cívic

CASTELL DE MONTJUÏC  

Dissabte 14 de juliol, a les 10 h
El castell és l’amfitrió que ens explica la 
seva pròpia història i ens fa descobrir la 
muntanya i la ciutat en general.
A càrrec del castell de Montjuïc

GALA SALVADOR DALÍ. 
UNA HABITACIÓ PRÒPIA 
A PÚBOL 

Diumenge 15 de juliol, a les 11 h
Mundialment coneguda per ser la dona 
de Salvador Dalí, la seva musa i  la pro-
tagonista d’algunes de les seves pin-
tures, assistirem a la transformació de 
Gala en artista de ple dret.
A càrrec del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya

ELS TRESORS DEL MAC

Dimecres, 18 de juliol a les 17.30 h
Visita que ens permet conèixer la col-
lecció del Museu d’Arqueologia de Ca-
talunya a través de les peces més im-
portants que s’exposen. 
A càrrec del Museu d’Arqueologia de 
Catalunya

MIRÓ I SERT                  
Art, arquitectura i paisatge 

Dijous, 19 de juliol, a les 18 h
Itinerari pels espais més emblemàtics 
com la biblioteca i el pati. Veurem com 
s’integren les obres i parlarem de l’entorn 
on està ubicada.  
A càrrec de la Fundació Joan Miró

LA BARCELONA DEL ‘92 

Divendres 20 de juliol, a les 12 h
Itinerari guiat per a conèixer diferents 
espais de l’Anella Olímpica. 
A càrrec del Museu Olímpic i de l’Es-
port Joan Antoni Samaranch

MUHBA Refugi 307  

Dissabte 21 de juliol, en diferents hora-
ris (10.30 h - 11.15 h – 12 h – 12.45 h) 
El Refugi 307 és un dels refugis antiae-
ris construïts durant la Guerra Civil amb 
l’objectiu de protegir la població dels 
bombardejos.
A càrrec del Centre de Recursos Histò-
rics del Poble-sec. CERHISEC 

FARAÓ. REI D’EGIPTE  

Diumenge 22 de juliol, a les 12 h
Una selecció de peces procedents del 
British Museum per a conèixer els detalls 
de la vida dels faraons a l’antic Egipte.
A càrrec de CaixaForum Barcelona

A TAULA! A LA FRESCA       
CÒMICS I GASTRONOMIA  

Dilluns 16 de juliol 
Tallers a la plaça, a les 18.30 h
Taller d’il·lustració i receptes japoneses.
A càrrec de  Gourmand Gohan i amb la 
col·laboració de Radio-actius

LA PONYO AL             
PENYA-SEGAT   
Cinema anime japonès a la plaça, a 
les 21 h.
Coneixerem la història de Sosuke i la Po-
nyo, que ens farà arribar les brises ma-
rines i els paisatges de la costa japonesa. 

AMB ELS CINC SENTITS 
 
Visita en família                                    
Dimarts 17 de juliol, a les 11 h
Experiència creativa al voltant de la col-
lecció en què els participants descobri-
ran els secrets del museu més enllà de 
la contemplació. Les vivències es tras-
lladaran a una postal de la visita.   Re-
comanat per a infants entre 3 i 6 anys.
A càrrec de la Fundació Joan Miró 

VINE A EXCAVAR AL MAC  
Dijous 19 de juliol a les 10.30 h              
Activitat en família
Amb les eines d’excavació adequades 
i l’ajuda del Cap de l’excavació, localit-
zarem peces de diferents èpoques de la 
història. Per a infants entre 6 a 12 anys. 
A càrrec del Museu d’Arqueologia de 
Catalunya. 
 

PROGRAMACIÓ
CULTURAL
Els espectacles són d’entrada 
lliure i aforament limitat.  
No es permetrà l’accés a la sala 
un cop començat l’espectacle.
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FESTA MAJOR

ITINERARIS

EN FAMÍLIA
F

A TAULA!
Cicle de cultura i gastronomia
Cal fer aportacions econòmiques per 
als ingredients. Inscripció prèvia al 
Centre Cívic. Les places són limitades.


