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Setembre - Desembre 2018

CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR CC CASA DEL RELLOTGE - SALA PEPITA CASANELLAS

INSCRIPCIONS

A partir del 30 d’agost a les 10 h
Presencials de dilluns a divendres, 
de 10 a 14 h i de 17 a 21 h

Inscripcions en línia: elsortidor.
inscripcionscc.com/ccivic/

El preu dels espectacles és de
2,67 € per persona, tret que s’indi-
qui el contrari. No es permet l’ac-
cés a la sala un cop començat l’es-
pectacle. 

L’ESTANY HABITAT
Dissabte 6 d’octubre, a les 12 h 
Preu: 2,67 € 
Per a infants de 0 a 3 anys.

Titelles de taula
A càrrec de Som Art
Es fa fosc a l’estany i la nit fa sortir 
les petites bestioles que hi habiten. 
Un viatge sensorial per a nadons 
que, amb el � l conductor de poesies 
infantils acompanyades per titelles, 
música i cançons, els farà experi-
mentar a través dels sentits.  

COCO 
Dissabte 27 d’octubre, 
a les 11 h
Activitat gratuïta

Presentació de la pel·lícula a càrrec 
de Sonia García García periodista i 
directora de l’Associació Cultural La 
BiblioMusiCineteca.

A les 11.30 h

Pel·lícula d’animació de Pixar de 
2017 (109’)
En Miguel és un jove amb el som-
ni de convertir-se en llegenda de la 
música malgrat la prohibició de la 
seva família. La seva passió li por-
tarà a endinsar-se a la Terra dels 
Morts per conèixer el seu veritable 
llegat familiar.
Aforament limitat. Entrades no 
numerades.

CASTANYADA 
MEXICANA
Dimarts, 30 d’octubre 
a partir de les 17.30 h
Activitat familiar a la plaça 
del Sortidor

La castanyada es una festa tradici-
onal catalana que se celebra al vol-
tant del dia de Tots Sants per recor-
dar els avantpassats. Per a Mèxic 
es la celebració del Día de los Mu-
ertos, la festa se centra en la reunió 
de la família i amics per pregar i re-
cordar les persones estimades que 
han mort i donar suport en el viatge 
espiritual. Enguany volem apropar 
la Festa del Morts al barri per poder 
conèixer i compartir les dues tradi-
cions. Vine a gaudir dels tallers i de 
l’altar de morts fet per a la ocasió. 

Tallers a la plaça: 
- Decora calaveres de galetes.
- Fes-te una pinyata.
- Pinta’t la cara com una catrina.
- Bombons de castanyes.

EL NADAL 
DEL SENYOR 
BRANQUILLÓ 
I L’ESCOMBRA 
VOLADORA
Dissabte 15 de desembre, 
a les 12 h
Preu: 2,67 €
Per a infants de 3 a 6 anys

Cinema d’animació (60’)
A càrrec de Rita i Luca Films
El senyor Branquilló viu al gran rou-
re d’un parc infantil amb la senyora 
Branqueta i els seus tres � lls. El pare 
Branquilló s’endinsarà en una èpica 
aventura a través de les quatre es-
tacions que el portarà molt lluny de 
casa seva. Tornarà a temps per ce-
lebrar el Nadal amb la família? Una 
història màgica que anirà acompa-
nyada de les aventures d’un bruixa 
molt simpàtica i la seva escombra 
voladora!

TALLERS EN FAMILIA 

CERÀMICA 
EN FAMILIA
Dijous, de 17.30 a 19 h del 4 
d’octubre al 22 de novembre 
(6 sessions)
Preu: 31,58 € per unitat familiar 
� ns a un màxim de 2 infants per 
persona adulta.
Suplement: 12 € per unitat 
familiar

Tallerista: Rut Oliver 
Taller de joc i experimentació amb 
el material i la família. Es treballaran 
les formes, els volums, les textures 
i els colors amb què podem crear 
peces de ceràmica úniques. 

CREAR LA NOSTRA 
CIUTAT IDEAL
Dissabte, 17 de novembre
Activitat a la plaça

A càrrec de Tata Inti, associació 
especialitzada en el joc lliure i 
creatiu per a la infància 
Com seria la teva ciutat ideal? Hi 
hauria parcs i jardins? Hi posaries 
molts jocs i joguines? Estaria plena 
de llibres?
En aquesta activitat imaginarem el 
barri que volem i el farem realitat 
a través dels pinzells, les peces de 
fusta o el fang.
Activitat inclosa en el cicle La Ciutat 
de les Dones impulsat per la Xar-
xa de Centres Cívics de Barcelona  
i Biblioteques de Barcelona en el 
marc de la Biennal del Pensament 
Ciutat Oberta.

POSTALS DE NADAL 
AMB MATERIALS 
RECICLATS
Dilluns, 3 de desembre 
a les 17.30 h
A partir de 3 anys

A càrrec de Marisa Stinga de Cool 
Recycling 
Taller creatiu per a tota la família on 
farem postals de nadal personalit-
zades i úniques per a felicitar les 
festes d’una forma sostenible i res-
ponsable. Alhora que valorarem la 
feina artesanal i es desenvolupa la 
nostra autonomia. 

TEMARI SUSHI. El 
sushi de nadal al Japó
Dissabte 1 de desembre, 
de 10.30 a 12.30 h
Suplement per a ingredients: 3 €
Activitat en família. Recomanat 
per a infants a partir de 5 anys

A càrrec de Miho Miyata
El nom d’aquest sushi, prové ori-
ginalment de les temari, un joc in-
fantil xinès que apro� tava les teles 
de colors dels quimonos antics per 
embolicar boles petites amb les 
que jugar. Amb el temps les tema-
ri han evolucionat com un element 
d’art popular i ornamental present a 
totes les cases al Japó. En aquest 
taller perfeccionarem el nostre sus-
hi i posarem en pràctica la tradició 
ornamental de Japó, per donar un 
toc nadalenc als plats més orientals 
d’aquestes festes.

MATINALS PER A TOTA LA FAMÍLIA 
A LA SALA PEPITA CASANELLAS

CAMINS DE CREACIÓ. 
FESTIVAL HOP 2018
 

Diumenge 28 d’octubre, 
a les 11 h
Activitat gratuïta
Per a tota la família
 

Taller + espectacle de dansa urbana

LA NINA 
DEL CAP PELAT
Diumenge 18 de novembre, 
a les 12 h 
Preu: 2,67 € 
A partir dels 3 anys

Teatre, música i titelles 
A càrrec de la Cia. Engruna teatre
En un carro ple d'andròmines viu 
la Nina del Cap Pelat. La Nina se 
sent diferent de les altres andròmi-
nes perquè no té cabells i això la 
impulsarà a iniciar un viatge a la re-
cerca d’uns cabells pel seu cap pe-
lat. Durant el trajecte s'anirà trobant 
amb personatges que li mostraran 
les seves particularitats, allò que els 
fa especials...

CÖSMIX
Diumenge 2 de desembre, 
a les 12 h
Preu: 2,67 € 
Per a tota la família

Teatre 
A càrrec de la Cia. Teatre Mòbil 
Dos viatgers infatigables, estranys 
i extravagants, arriben a l’escenari 
programats per fer riure. Com dos 
homes orquestra, despleguen les 
seves millor habilitats: fan música 
impossible, fan teatre reciclàssic, 
fan l’animal i � ns i tot ens avancen 
el futur en viu i en directe!

TALLERS I CULTURA POPULAR 
A LA CASA DEL RELLOTGE

IOGA POSTPART 
AMB NADONS
 

Dilluns, de 17.30 a 18.30 h 
Casa del Rellotge. 
Preu trimestre: 38,60 €
Per a dones amb infants � ns als 
7 mesos.

Espai de trobada amb el teu nadó 
(� ns que comença a gatejar) i per 
enfortir el cos després del part (una 
vegada es té l’alta mèdica). 

FESTA DE LA 
CASTANYADA
Divendres 26 d’octubre, 
a les 18 h 
Casa del Rellotge 
(jardins de Can Farrero) 

Vine a ballar, a conèixer els guanya-
dors del Joc del Fantasma i a men-
jar castanyes! En cas de mal temps 
la festa es traslladarà a la Sala Pe-
pita Casanellas.
Organització: Ludoteca Casa dels 
Colors i Centre Cívic Casa del Re-
llotge amb la col·laboració de Dia-
bles de Port i la Marina Viva.

Cal inscripció prèvia



CENTRE CULTURAL ALBAREDA CASINET D’HOSTAFRANCS

TALLERS EN FAMÍLIA

Les inscripcions als tallers per a in-
fants 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).

MASSATGE INFANTIL 
PER A NADONS
Dimarts, del 2 al 23 d’octubre, 
de 16.15 a 17.15 h
Preu: 14,04 €/ infant
Per a infants de 4 a 12 mesos
Professora: Amalia Rivero

Ajuda a mantenir la salut i el ben-
estar, millora el sistema respiratori, 
circulatori, digestiu,
excretor, nerviós i endocrí. Apren-
drem tots els moviments per fer-lo 
i farem diferents activitats de rela-
xació utilitzant plomes, mocadors, 
etc. Cal portar una tovallola i oli o 
crema hidratant.

MÚSICA PER ALS 
MÉS PETITS 
Grup 1
Dilluns, de l’1 d’octubre al 3 de 
desembre, de 16.45 a 17.45 h 
Preu: 35,09 €/ infant
Per a infants de 16 mesos a 3 anys
Professor: Xavier Guinart

Activitats musicals vivencials d’au-
dició, aprenentatge de cançons, 
jocs rítmics, danses, activitats vin-
culades a la lectoescriptura musi-
cal, construcció i execució d’ins-
truments.

Grup 2
Dimarts, del 2 d’octubre al 4 de 
desembre, de 17.45 a 18.45 h
Preu: 35,09 €/ infant
Per a infants de 16 mesos 
a 3 anys
Professora: Leila Ghorbel 
(A Granel SCCL)

La guitarra Laia i el clarinet Joan 
són els protagonistes d'aquests ta-
ller en el qual, junts, amb percussió 
i veu, els infants descobriran noves 
cançons populars catalanes i músi-
ques del món. 

CREIXENT 
AMB MÚSICA
 

Dilluns, de l’1 d’octubre al 3 
de desembre, de 18 a 19 h
Preu: 35,09 €/ infant
Per a infants de 3 a 6 anys
Professor: Xavier Guinart

Aprendrem cançons, ritmes, pro-
varem diferents instruments, i tam-
bé descobrirem diferents músiques 
mitjançant la veu, el cos i el movi-
ment.

DANSA AMB ELS 
MÉS PETITS
 

Dijous, del 27 de setembre 
al 13 de desembre, de 17 a 18 h
Preu: 35,09 €/ infant
Per a infants des que caminen, 
� ns als 3 anys
Professora: Valentina Freifeld 

Mitjançant diferents dinàmiques 
amb ritmes, tacte, colors, contes, 
veu i psicomotricitat, els petits ani-
ran trobant la pròpia manera de 
ballar i de jugar, juntament amb la 
persona adulta que els acompanyi.

ACTIVITATS EN FAMÍLIA

Entrada gratuïta amb reserva prè-
via. Cal reservar l’entrada en línia 
(https://albareda.inscripcionscc.
com), de manera presencial o tru-
cant al 934 433 719. Es poden re-
servar � ns a dues entrades per per-
sona per als tallers familiars i � ns 
a cinc entrades per als especta-
cles en família. Aforament limitat. 
Les reserves es podran fer a partir 
de quinze dies abans de la data de 
l’activitat.

PINTA AMB EL 
PINZELL MUSICAL I 
FÉS EL TEU KAZOO!
Divendres 28 de setembre, 
a les 18 h 
Per a infants a partir de 4 anys

A càrrec de Luthiers Drapaires
Coneixerem el pinzell musical, di-
buixarem amb la seva tinta i el fa-
rem sonar, i després farem el nostre 
kazoo! Els kazoos són instruments 
d’aire formats per un tub i un paper 
molt �  que vibra quan parlem o can-
tem a través d’un dels seus ori� cis, 
fet que fa que la veu se senti distor-
sionada i amb un divertit to robòtic. 

PETITS PRÍNCEPS
Dissabte 20 d’octubre, 
a les 17.30 h 
Espectacle de circ i música per 
a tots els públics (50’)

Cia. Mumusic Circus
A la Clara li agrada badar i taral∙lejar 
melodies, fer pampallugues amb 
les mans i deixar-se endur onades 
amunt, onades avall... A en Marçal li 
agrada jugar amb instruments i po-
sar-se cap per avall. Junts compo-
nen cançons i naveguen d'un joc a 
l'altre sense ordre ni criteri. Un es-
pectacle poètic i sensible que diver-
teix petits i grans. 
Aquest espectacle forma part del 
circuit Barcelona Districte Cultural.

PINTEM CALAVERES 
MEXICANES!
Divendres 26 d’octubre, 
a les 18 h
Per a infants a partir de 4 anys

A càrrec de Raquel Gomez i en 
col·laboració amb la Bibliomusi-
cinetaca del Pobl-e-sec
Construirem i pintarem calaveres 
mexicanes per celebrar el Día de 
los Muertos, tot apropant-nos a la 
cultura mexicana i els principals 
elements culturals d’aquesta ce-
lebració. 

30 ELEFANTS SOTA 
UN PARAIGUA
Dissabte 24 de novembre
Primer passi a les 17 h
Segon passi a les 18 h
Espectacle per a nadons (35’)

Cia. La Petita Malumaluga
Un vell mariner. Fa molts anys. Vai-
xell petit. Setmanes al mar. Desco-
brí, diuen que per primera vegada, 
una terra inabastable per qualse-
vol brúixola: el delta dels 30 ele-
fants sota un paraigua. Un espec-
tacle sense complexes per a nens 
i nadons sensibles en què el mo-
viment, la narració i la música vin-
culen adults i nadons en el món de 
les emocions.
Aquest espectacle forma part del 
circuit Barcelona Districte Cultural.

ELS NENS BLAU I 
LES NENES ROSA... 
O ERA A L’INREVÉS?
Divendres 16 de novembre, 
a les 18 h
Per a infants a partir de 4 anys

A càrrec d’A Granel, SCCL 
Aquesta activitat convidarà tant 
als infants com els adults que els 
acompanyen a re� exionar sobre 
la igualtat de gènere mitjançant el 
joc, la música i l’expressió corporal, 
amb activitats divertides i partici-
patives on els infants re� exionaran 
sobre quines activitats consideren 
més adients per a nenes, i quines 
ho són més per als nens, i quines 
son les raons que els porten a pen-
sar-ho.

 

NOTES & FILMS Una 
cosa rara ensemble
Dissabte 22 de desembre, 
a les 17.30 h

Cinema i música per a tots els pú-
blics (50’)
Un concert amb regust de crispe-
tes, ple de música i cinema. A l’es-
cenari la música de tres clarinets 
ambienten i posen veu als perso-
natges de pel∙lícules de Charles 
Chaplin o Buster Keaton, a perso-
natges de curtmetratges d’anima-
ció i a històries creades a través de 
l’stop-motion. Tot plegat amb una 
pinzellada de bon humor. 
Aquest espectacle forma part del 
circuit Barcelona Districte Cultural.

LA CIGALA 
I LA FORMIGA
  

Diumenge 28 d’octubre, 
a les 12 h 
Preu: 2,67 €
A partir de 3 anys
 

Teatre
Cia. Xip Xap 
Amb aquests dos personatges us 
convidem a viatjar per totes les 
estacions de l’any: quan les fulles 
dels arbres canvien de color i ca-
uen, quan comença a nevar i quan 
tornen a cantar els ocells amb la pri-
mavera. Ajudats per les cançons, 
us volem explicar una història que 
parla de l’amistat, de les diferents 
maneres de veure la vida i de com 
encarar-la.

EL LLOP FEROTGE
  

Diumenge 25 de novembre, 
a les 12 h
Preu: 2,67 €
A partir de 3 anys 
 

Cia. Princep Totilau
El llop ferotge ha estat caçat. Des-
prés d’haver-se menjat la caputxe-
ta, l’àvia, sis cabretes i gairebé tres 
porquets, ha d’enfrontar-se a un ju-
dici popular, en el qual declararan 
les mares d’aquests personatges. 
Quin serà el veredicte? És realment 
culpable, o potser senzillament te-
nia molta gana?

Districte de
Sants-Montjuïc 

INFORMACIÓ

Al Centre Cultural Albareda, l’entrada a les activitats és gratuïta amb reser-
va prèvia. Cal reservar l’entrada en línia (https://albareda.inscripcionscc.
com), de manera presencial o trucant al 934 433 719. Es poden reservar 
� ns a dues entrades per persona per als tallers familiars i � ns a cinc en-
trades per als espectacles en família. Aforament limitat. Les reserves es 
podran fer a partir de quinze dies abans de la data de l’activitat.

Al taller de sushi del Centre Cívic El Sortidor, el pagament 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 apro� tar 
alguna persona que estigui en llista d’espera.

ADRECES

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

barcelona.cat/sants-montjuic

Nou taller


