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ADRECES

Centre Cultural Albareda
C. Albareda, 22-24 · 08004 Barcelona · Tel. 934 433 719
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/albareda

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

Centre Cívic Cotxeres de Sants
C. de Sants, 79 · 08014 Barcelona
Tel. 932 918 701

Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs
C. del Rector Triadó, 53 · 08014 Barcelona
Tel. 934 230 440 · Fax 932 892 093
cotxeres-casinet.org

Centre Cívic Font de la Guatlla 
C. Rabí Rubèn, 24-26 · 08004 Barcelona
Tel. 934 248 506 · admin@fontdelaguatlla.org
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/fontdelaguatlla

Centre Cívic La Cadena
C. Mare de Déu de Port, 397 · 08038 Barcelona
Tel. 933 313 498 · cclacadena@entitatslamarina.org
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lacadena 

Centre Cívic El Sortidor
Pl. del Sortidor, 12 · 08004 Barcelona 
Tel. 934 434 311· ccelsortidor@bcn.cat
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor 

barcelona.cat/sants-montjuic

CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR 

Per assistir a les activitats cal ins-
criure’s prèviament al centre o en 
línia (elsortidor.inscripcionscc.com
/ccivic/).

NIL I LA CASA 
DE XOCOLATA
Dissabte 2 de febrer, a les 12 h
Preu: 2,67 €
A partir de 3 anys

Titelles amb cançons infantils co-
negudes pels més petits
Cia. La Pantomima 
Nil és un nen molt trapella. Un dia 
va decidir tenir una aventura sense 
que els seus pares s’adonessin, i 
es va perdre pel bosc. Va pas-
sar-se tota la nit perdut, fi ns que 
va trobar una casa fantàstica, feta 
de xocolata. Però, no cregueu pas 
que la història acaba aquí. Dins la 
casa hi vivia una bruixa molt mal-
carada. 

CARNESTOLTES
Dissabte 2 de març, 
a partir de les 11 h
Activitat gratuïta

Animació per a tota la família
Disfresseu-vos i participeu al car-
nestoltes infantil. Traieu la vostra 
disfressa a passejar per la rua del 
barri i, per no perdre el ritme, us 
esperem per ballar a la plaça. Ac-
tivitat en col·laboració amb la Lu-
doteca del Poble-sec i Tabalers del 
Poble-sec.
 

A MUNT I AVALL: 
CUCS PAGESES 
I ALLS
Dissabte 16 de març, a les 12 h 
Entrada gratuïta
A partir de 5 anys

Contes
A càrrec de La Cuentista
Prepareu-vos per a un viatge ple 
de sorpreses a través dels mera-
vellosos misteris de sòl, en el qual 
descobrirem com la seva salut és 
també la nostra salut. Explicarem 
contes per sensibilitzar als infants 
i les seves famílies sobre l’agricul-
tura i la cura dels nostres recursos 
naturals. 
Activitat gratuïta inclosa dins el ci-
cle de PerSpectiva, per comme-
morar el Dia Internacional de la 
Dona.

LA PETITA 
GLU GLU GLU
Dijous 21 de març a les 17.30 h
Entrada gratuïta
A partir de 3 anys

Contes
A càrrec de Fes-t’ho com vulguis 
La petita Glu Glu Glu és la fascinant 
història d’una gota d’aigua que vol 
ser una gota de colors. En el seu 
fantàstic viatge descobrirà la va-
lentia, la por, la generositat, lluitarà 
contra monstres marins i participa-
rà en un número de màgia. 
Aquest espectacle ens parla de 
l’aigua, els seus cicles i dels seus 
estats, de fer-ne un bon ús i de la 
importància de cadascuna, com 
les gotes d’aigua i les gotes que 
surten de la nostra anima, les llà-
grimes. Aventures i sensibilitat en 
un conte deliciós. 
Activitat inclosa en el cicle AiguArt 
per celebrar el Dia mundial de l’ai-
gua. 



CENTRE CULTURAL ALBAREDA CENTRE CÍVIC LA CADENA SALA PEPITA CASANELLASCOTXERES DE SANTS

Entrades gratuïtes amb reserva prè-
via en línia (https://albareda.inscrip-
cionscc.com), de manera presenci-
al o trucant al 934 433 719.

FES LA TEVA 
PAPALLONA 
LLUMINOSA!
Divendres 25 de gener, 
a les 17.30 h 
Per a infants a partir de 4 anys

A càrrec de Tresdosú
Vols fer una papallona amb plastili-
na i que faci llum? Barrejarem ingre-
dients quotidians i aprendrem quins 
materials fan que la plastilina sigui 
conductiva o aïllant. Modelarem les 
figures que més ens agradin i amb 
díodes LED i piles les il·luminarem! 
Una forma lúdica d’apropar la física 
elèctrica als infants. 

BASKET BEAT.  
“UN NOSALTRES 
ABANS QUE UN JO”
Divendres 1 de febrer, a les 18.30 h
Per a tots el públics (60’)

Cia. Big Band Basket Beat 
Barcelona (BBBBB)
Espectacle original i explosiu que 
demostra tres coses: 1. És possi-
ble fer música amb pilotes de bàs-
quet. 2. L’art no és propietat ex-
clusiva d’uns pocs escollits i 3. Els 
integrants de la BBBBB han sabut 
trobar un espai comú en el qual bol-
car, de manera col·lectiva, les seves 
inquietuds i la seva creativitat. 
Aquest espectacle forma part del 
circuit Barcelona Districte Cultural.

ALMAZUELA
Dissabte 16 de febrer, a les 17 h
Per a infants de 6 mesos 
a 5 anys (45’)

Cia. Roberto G. Alonso
Amb un to oníric i una escenografia 
plena de colors, Almazuela (sota els 
llençols) és un espectacle que recrea 
un món surrealista, ple de fantasia, 

que navega entre el que és real i ir-
real i que té en l’element visual el seu 
punt fort. Un treball sincer, poètic, 
divertit, tendre, detallista i original. 
Aquest espectacle forma part del 
circuit Barcelona Districte Cultural.

BEATBOX!
Divendres 8 de febrer, 
a les 17.30 h
Per a infants de 6 a 12 anys

A càrrec de Dani Pulmón Beatbox
Aprèn a sonar com una banda rítmi-
ca! Coneixerem què és el beatbox i 
provarem a fer sons acompanyats 
d’un expert. Ens aproparem a aquest 
món dels ritmes sonors des del propi 
cos utilitzant els pulmons per crear 
bases rítmiques i poder acompanyar 
melodies i estrofes recitades. 

TRIA LA TEVA 
DISFRESSA I MOU-TE! 
Divendres 1 de març, a les 17.30 h
Per a infants a partir de 4 anys

A càrrec de Marina Saez
Vols venir a fabricar la teva pròpia 
disfressa de carnestoltes amb ma-
terials reciclats? Farem disfresses 
de vehicles a partir de caixes de car-
tró pintades per nosaltres mateixos. 
Taxis, cotxes de bombers, policia, 
locomotores, ambulàncies, ja saps 
quin vehicle triaràs? 

QUAN NO TOCÀVEM 
DE PEUS A TERRA
Dissabte 9 de març, a les 17.30 h
Per a tots el públics (50’)

Cia. El Circ Pistolet
Espectacle autobiogràfic sobre 
l’amistat que recorda aquelles tar-
des d’estiu, plenes de jocs i de bo-
nes estones del passat a través 
d’equilibris acrobàtics circenses. 
L’actuació té influències del circ tra-
dicional, l’humor i la frescor típiques 
del circ català i una posada en esce-
na que beu del circ contemporani. 

DISSABTES  
EN CADENA
Activitats gratuïtes per a tota la fa-
mília. A totes les sessions trobareu 
lectures de contes, jocs de taula i 
un esmorzar a banda de les activi-
tats específiques de cada una de 
les matinals. 

AMB ‘R’ DE RUMOR 
Dissabte 26 de gener,  
a partir de les 11 h

Cia. La Puntual
‘A Babel en patinet’ és un especta-
cle teatral de titelles divertit i emo-
cionant basat en les relacions in-
terculturals i que posa en relleu les 
virtuts de la perspectiva crítica dels 
agents de la Xarxa Antirumors de 
Barcelona. 

AMB ‘C’  
DE CREATIVITAT
Dissabte 23 de febrer,  
a partir de les 11 h

A càrrec de Munha
Taller per experimentar expressi-
ons creatives immerses dins d’un 
univers ple d’innocència i joc.

AMB ‘I’ DE IOGA
Dissabte 30 de març,  
a partir de les 11 h

A càrrec d’Analisa
Sessió de Ioga en família. Mares, 
pares, fills i filles esteu tots i totes 
convidats a passar una estona di-
vertida i feliç. 

SWINGABADI
Diumenge 13 de gener,  
a les 11 h
Entrada gratuïta

Cia. Swingabadi
Espectacle que reprodueix aven-
tures de dibuixos animats antics 
i oblidats amb música en directe 
mentre el públic col·labora amb els 
efectes de so.

LA LLIBRERIA 
MÀGICA
Diumenge 10 de febrer,  
a les 11 h
Entrada gratuïta

Cia. Peixos i Peixeres
El senyor Ramon s’encarrega de 
copiar contes d’arreu del món 
perquè no desapareguin i així, tots 
els nens i nenes els puguin llegir 
en un futur. En Joan, el seu jove 
aprenent, s’encarrega de les tas-
ques més feixugues de la llibreria. 
La feina dels dos protagonistes es 
veurà trastocada per l’arribada de 
la Marta, una cartera molt especial, 
amb un paquet màgic. I també per 
la presidenta de la societat Pensa 
Poc, Elena Tocanassos, que ame-
naça amb destruir la llibreria.

TRANSFORMACIÓ
Diumenge 10 de març,  
a les 11 h
Entrada gratuïta

Cia. Desparpajo Clown
Espectacle en el qual la protago-
nista desmitifica el mite de la dona 
perfecta, guapa i ordenada. Actu-
ació original i atrevida que barreja 
les titelles, el circ i la manipulació 
d’objectes.

EL JOC LLIURE A 
LA PETITA INFÀNCIA
Dijous 14 de febrer, a les 17 h
Sala d’actes 
Entrada gratuïta

Conferència a càrrec de Mercè 
Aranda Torrents
El joc lliure és un dels principals 
agents d’aprenentatge i descober-
ta durant les primeres etapes de la 
vida. Són diversos els estudis i pro-
fessionals que aconsellen procurar 
un joc basat en la llibertat (que no 
vol dir sense límits) amb elements i 
materials que convidin a l’autono-
mia, descoberta, desenvolupament 
i aprenentatge dels més petits i pe-
tites de la casa.

CASINET D’HOSTAFRANCS

CINEMA CÒMIC MUT
Diumenge 27 de gener,  
a les 12 h
Entrada gratuïta 
A partir de 3 anys 

Un petit homenatge als grans ac-
tors del cinema en clau d’humor i 
per a tota la família. 

EL MOLINET MÀGIC
Diumenge 24 de febrer,  
a les 12 h
Preu: 2,67 €
A partir dels 2 anys 

Cia. Engruna Teatre
De vegades, la sort et ve a buscar. 
D’altres, et toca empaitar-la tu. Tant 
en un cas com en l’altre, cal saber 
estar-ne agraït… i no voler-ne abu-
sar. El molinet màgic parla de tot ai-
xò: de la gent que no en té mai prou, 
dels excessos, de la sort que tens 
quan tens sort, i de la mala sort que 
tens quan en vols tenir massa. 

CARNAVAL DE SANTS
Dissabte 2 de març,
de 10.45 a 13.30 h
Parc de l’Espanya Industrial

Tallers, esmorzar, rua, concurs de 
disfresses, música...

POTA DE CABRA 2.0  
Diumenge 31 de març, 
a les 12 h
Preu: 2,67 €
Per a tots els públics 

Cia. Enric Magoo
El Gran Mag Jean Phillippe ens 
mostra tot allò que fa falta per ser 
un mag com cal, posant un exem-
ple visual i màgic de cadascun dels 
punts que va explicant. Un espec-
tacle divertit, pedagògic i molt par-
ticipatiu.

CENTRE CÍVIC FONT DE LA GUATLLA

CARNESTOLTES 
Diumenge 3 de març, a les 18 h
Activitat gratuïta

Música, jocs, berenar i concurs de 
disfresses.


