
Centre Cívic Casa del Rellotge
Sala Pepita Casanellas

PROGRAMACIÓ
Abril - Maig - Juny 2019
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TEMPS PER A TUEXPOSICIONS

TEXTURES
Del 12 al 26 d’abril
Lloc: Espai expositiu de la Casa 
del Rellotge
Inauguració: divendres 12 d’abril 

Exposició a càrrec del Club de Fo-
tografi a Casa del Rellotge.

ESPAIS LILES 
ALS BARRIS 
DE LA MARINA
Del 3 al 31 de maig
Lloc: Espai expositiu de la Casa 
del Rellotge
Inauguració: divendres 3 de 
maig, a les 19 h 

Exposició dels treballs realitzats 
per l’alumnat de diversos centres 
educatius del barri (dibuixos, con-
tes, còmics, logotips) dins els tallers 
realitzats per la Taula de Dones de 
la Marina emmarcats en el projecte 
«Espais liles».

LA MARINA 
ARTÍSTICA
Del 6 al 28 de juny
Lloc: Espai expositiu de la Casa 
del Rellotge
Inauguració: dijous 6 de juny, 
a les 19 h 

Exposició del treballs dels alumnes 
dels tallers d’arts plàstiques del 
Centre Cívic. 

Dimecres, de 18 a 19.30 h

Activitats gratuïtes i adaptades a 
totes les edats per divertir-se apre-
nent en família. Professionals de di-
ferents matèries ens proposaran di-
nàmiques interessants i divertides 
amb una metodologia participativa, 
inclusiva, solidària i cooperativa.

MASSATGE CREATIU 
EN FAMÍLIA 
Dimecres 3, 10 i 17 d’abril
Casa del Rellotge
A càrrec de Marta Bosch

Practicarem moviments de massat-
ge per a infants a partir d’un any, 
tot interpretant contes i cançons 
sobre el cos. Oferirem estratègies i 
recursos per a realitzar el massatge, 
fomentant el respecte, l’escolta, la 
comunicació i el vincle afectiu amb 
els fi lls/es i entre germans.

CONSTRUCCIÓ 
DE SILENCIS
Dimecres 8, 15 i 22 de maig
Casa del Rellotge 
A càrrec d’Aurora Portillo i 
Ruth Chacón

Taller experiencial en el qual ca-
da persona podrà trobar eines per 
apagar el soroll i reconnectar-se 
des de l’escolta del silenci.

PANTALLES 
DE PAPER
Dimecres 5, 12 i 19 de juny
Casa del Rellotge 
A càrrec de Marisa Stinga 

(www.coolrecycling.es)
T’agradaria personalitzar-te i mun-
tar-te la teva pròpia pantalla de pa-
per per a crear un ambient més aco-
llidor o renovar alguna de les que 
tinguis per casa? Durant el trans-
curs de les sessions t’anirem guiant 
i ajudant en tot el procés.

BERENAR 
EN FAMÍLIA
Dimecres 24 d’abril, 29 de maig 
i 26 de juny
Casa del Rellotge 

Activitat dialogada sobre situacions 
confl ictives i de suport per a famí-
lies amb ganes de conversar sobre 
les relacions de tots i totes a casa 
i fora d’ella.

ELS JARDINS 
SÓN PER A TU
Divendres 17 de maig 
i 28 de juny, a les 18 h 
Jardins de Can Farrero

Aquesta primavera us proposem 
unes activitats lúdiques pensades 
per a totes les edats i que estaran 
vinculades a la promoció de l’activi-
tat física i la vida saludable. 
Més informació d’aquest cicle a:
www.casadelrellotge.net

EL CENTRE CÍVIC AL BARRI

TALLER DE ZUMBA 
EN FAMÍLIA 
I ESPECTACLE 
D’HUMOR 
LA KERMESSE 
Divendres 24 de maig, 
de 18 a 20 h
Plaça Falset 
A càrrec d’Ale Risorio

Activitat gratuïta en col·laboració 
amb l’Associació de veïns i veïnes 
d’Eduard Aunós i el Servei de Dina-
mització Imagina’t.
El Centre Cívic surt al barri d’Eduard 
Aunós per compartir unes activi-
tats familiars, un berenar saludable 
i sobretot per poder conèixer-nos i 
descobrir que a la Marina es poden 
trobar moltes propostes sociocul-
turals interessants.

ITINERARIS CULTURALS

Preu: 5 € (si no s’indica un altre)
Inscripcions al 934 322 489, pre-
sencialment o en línia a 
www.casadelrellotge.net 

LLEIALTAT 
SANTSENCA
Divendres 26 d’abril, 
a les 17.30 h

Sortida des de la Casa del Rellotge 
Visita guiada a càrrec de Trama 
De cooperativa obrera a la sala de 
ball Bahia, passant per la fàbrica 
de torrons Viar, fi ns reobrir com a 
equipament pel barri gestionat pel 
veïnat el passat 2018. A la Lleialtat 
el pes de la història és present a ca-
da racó.

EL TURÓ 
DE LA ROVIRA 
PANORÀMICA 
HISTÒRICA EN 360º
Divendres 28 de juny, a les 10 h

Sortida en autocar des de la Casa 
del Rellotge 
Màxim 25 persones.
Visita guiada a càrrec del MUHBA 
dirigida especialment a gent gran.
La visita ens permetrà entendre com 
era i quina funció tenia la bateria an-
tiaèria que s’hi va construir durant la 
Guerra civil. Així mateix, s’explicarà 
la ubicació d’un nucli barraquista a 
l’espai durant la postguerra.

SALA PEPITA CASANELLAS

A la primavera sortim al jardí i els 
espectacles es faran a l’exterior de 
la Sala. Propostes sorprenents que 
no us podeu perdre.

MATINALS PER A TOTA LA FAMÍLIA

THE TNT SHOW
Diumenge 7 d’abril, a les 12 h

Per a tota la família
Comèdia física, clown, tècniques 
de circ i rock’n’roll a càrrec de 
Mr Vita
Mr Vita, un personatge que sembla 
sortit d’un còmic, ha descobert la 
seva última joguina, «la bomba», 
i ha decidit sortir al carrer a pas-
sar-s’ho molt bé.

POST
Diumenge 5 de maig, a les 12 h

Per a tota la família
Teatre gestual, titelles i música a 
càrrec d’Engruna teatre
Una història feta de petites històri-
es on tres carteres ens ensenyaran 
els mecanismes de la correspon-
dència. 

BERGAMOTTO SHOW
Diumenge 2 de juny, a les 12 h

Per a tota la família
Clown a càrrec de Pasquale Ma-
rino
Bergamotto camina a la recerca de 
nous amics. Humor, fantasia i joc es 
barregen per tocar tots els matisos 
de la felicitat, el somriure, el sospir, 
l’èmfasi, l’espera, l’estupor i la ten-
dresa.

DIVENDRES EN ESCENA

GRUMPY PANTS
Divendres 12 d’abril, a les 20 h

Barreja de clown, comèdia física i 
llançament de forquilles a càrrec 
de Kiki Vita
Més conegut pel sobrenom de Se-
nyor Rondinaire, en Grumpy Pants 
convida al seu públic a un món ex-
cèntric i íntim, on els objectes quo-
tidians com les maletes, els gots 
d’aigua i els discos voladors cobren 
vida a través de malabarismes ex-
perimentals.

LAS VIUDAS
Divendres 10 de maig, 
a les 20 h

Dansa a càrrec d’Agnès Sales i 
Héctor Plaza
L’obra sorgeix dels records d’una 
nena sobre la reacció de la seva ma-
re davant d’un bombardeig i parla 
de la pèrdua, però també de la lluita, 
la ingenuïtat, la tendresa, la protec-
ció, l’afecte i la vida…

WAX & BOGGIE
Divendres 7 de juny, a les 20 h

Concert a càrrec de Stella Wax a 
la veu, David Gorcelli al piano i de 
Reginald Villardell a la bateria 
Un xic de rock’n’roll, molt de rythm 
and blues barrejats amb els vells rit-
mes del bugui-bugui i la gran veu de 
la Stella Wax. Un vespre divertit des 
del primer a l’últim tema.

En cas de pluja els espectacles es 
faran a la Sala Pepita Casanellas.

SERVEI DE SUPORT 
A LA PARTICIPACIÓ I A LA CREACIÓ

AUTODEFENSA 
FEMINISTA
Dissabtes 27 d’abril i 4 de juny, 
de 10 a 13 h
Sala Pepita Casanellas

Taller gratuït i obert a totes les do-
nes interessades. Inscripcions a 
donalamarina@gmail.com i a la Ca-
sa del Rellotge
Organització: Taula de dones de la 
Marina

ORQUESTRA 
INTEGRADA + 
COMPARTIDES
Dissabtes 25 de maig 
i 8 i 9 de juny 
Sala Pepita Casanellas

Organització: ARTransforma
Activitat tancada als participants 
d’aquests projectes de música i 
dansa inclusiva.

SERVEI DE CESSIÓ D’ESPAIS

Disposem d’espais de lloguer entre 
els quals hi ha un laboratori foto-
gràfi c.
Consulteu-ne les tarifes i les nor-
mes d’ús al web del centre.

TALLERS MONOGRÀFICS

SETMANA 
DE MONOGRÀFICS
Del dilluns 13 
al divendres 17 de maig
Casa del Rellotge 

Us animem a que aneu visitant el 
web del centre on anirem avançant 
els monogràfi cs que estem prepa-
rant.

HERBES DEL CAMÍ 
DE L’ESPARVER
Dissabte 18 de maig, a les 11 h 
Sortida des de la porta de la 
Casa del Rellotge 
Preu: 8 €

Itinerari i activitat a càrrec de Laura 
González
Descoberta de plantes remeieres 
de Montjuïc i elaboració d’un pre-
parat cosmètic tradicional. 



Període 
d’inscripcions
Les inscripcions es fan presen-
cialment al CC Casa del Rellot-
ge i en línia, al web www.casa-
delrellotge.net. Les places dels 
grups s’adjudicaran per estricte 
ordre d’inscripció i pagament. 
El pagament presencial dels 
tallers es formalitzarà només 
mitjançant targeta bancària. 
No s’acceptarà el pagament en 
efectiu. Reducció i subvenció 
dels imports als cursos: Infor-
meu-vos-en al mateix centre.
Places limitades. Els grups han 
de tenir un mínim de persones 
inscrites perquè es puguin im-
partir. 
Tots els tallers tenen una dura-
da d’11 setmanes, excepte que 
s’indiqui un altra durada.
Les sessions dels tallers que es 
desenvolupin a la Sala Pepita 
Casanellas podran sofrir canvis 
d’hores i dates en funció de les 
necessitats d’ús de la sala per 
part de l’Ajuntament i la cam-
panya electoral. Les sessions 
que resultin afectades pels dies 
festius del trimestres es recupe-
raran de la manera més conve-
nient per la majoria de les per-
sones inscrites.

Renovacions: de l’11 al 15 de 
març
Inscripcions: a partir del 18 de 
març
Inici de tallers: l’1 d’abril
Inici de tallers de ioga excep-
te que s’indiqui el contrari: el 
23 d’abril
Final de tallers: el 21 de juny

Del 25 al 28 de juny es considera 
setmana de recuperacions.

C. DE LA MINERIA

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES

C. 
DE L

A 
MAR

E D
E D

ÉU
 D

EL
 PO

RT
C.

 D
EL

S 
FE

RR
OC

AR
RI

LS
 C

AT
AL

AN
S

PL. 
D’ILDEFONS

CERDÀ

C.
 D

EL
 S

EG
UR

A

C. DE LA FONERIA

MAPA
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PEPITA 
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CASA DEL 
RELLOTGE

C. DELS ALTS FORNS

Districte de
Sants-Montjuïc 

ADREÇA 

Centre Cívic Casa del Rellotge
Pg. Zona Franca, 116 · 08038 Barcelona · Tel. 934 322 489 
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 21.30 h

Sala Pepita Casanellas
Pg. Zona Franca, 185 · 08038 Barcelona · Tel. 932 563 730 
De dilluns a divendres de 8 a 21 h

GESTIÓ CÍVICA 

Unió Entitats la Marina · Mare de Déu de Port, 363 · Tel. 933 313 842

PER A MÉS INFORMACIÓ

www.casadelrellotge.net · informacio@casadelrellotge.net
www.facebook.com/cccasadelrellotgesalapepita
barcelona.cat/sants-montjuic

TALLERS 

NOU TALLER

NOU HORARI

13, 23, V3, V5, H12, 
H16, 109, 125 i N1

Magòria-
La Campana

Foneria / Foc

PA
SS

EI
G 

DE
 L

A 
ZO

NA
 F

RA
NC

A

ARTS MANUALS

PINTURA
GRUP A: dilluns, de 19 a 21 h
GRUP B: dimecres, 
de 19 a 21 h
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 48,71 €

ARTS PLÀSTIQUES
Dimarts, de 19 a 21 h
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 48,71 €

Un espai per a qualsevol projecte 
artístic que vulguem aprendre a de-
senvolupar, ja sigui a través del di-
buix, l’aquarel·la, la ceràmica…

ESMALTS AL FOC 
SOBRE METALL
Dijous, de 18 a 20.30 h
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 96,50 €

Crea les teves peces mitjançant una 
fina planxa de coure que es retalla, 
s’esmalta i s’enforma.

RECURSOS

FOTOGRAFIA 
ORIENTADA  
A XARXES  
SOCIALS
Dimecres, 
de 18.30 a 19.30 h
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 38,60 €

Cal tenir nocions bàsiques sobre 
xarxes socials i portar el telèfon 
mòbil.

PILOTATGE  
DE DRONS 
GRUP A: divendres,  
de 18 a 19 h
GRUP B: divendres,  
de 19 a 20 h
Sala Pepita Casanellas
Preu trimestre: 68,60 €

Despeses de material incloses. 
Aprendrem a pilotar drons recrea-
tius. Majors de 18 anys.

EXPRESSIÓ I MOVIMENT

BALLEM MÚSICA 
DELS 80
Dimecres, de 18 a 19.15 h
Sala Pepita Casanellas
Preu trimestre: 48,25 €

Diverteix-te i fes exercici amb petites 
coreografies de música d’aquesta 
dècada (Duran Duran, Police, Mic-
hael Jackson) i amb cançons dels 
grans musicals de l’època (Fame, 
Flashdance, Dirty dancing).

BALLS DE SALÓ
Dimecres, de 19.30 a 21 h 
Sala Pepita Casanellas
Preu trimestre: 58,00 €

ZUMBA
GRUP A: dimarts, de 18 a 19 h
GRUP B: dimarts, de 19 a 20 h 
Sala Pepita Casanellas
Preu trimestre: 38,60 €

SALSA 
Dijous, de 19 a 20 h
Sala Pepita Casanellas
Preu trimestre: 38,60 €

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

AIKIDO
GRUP A: dilluns, 
de 19.45 a 21.15 h
GRUP B: divendres, 
de 19.30 a 21 h
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 57,89 €

Art marcial d’origen japonès que 
promou una visió diferent d’allò que 
és marcial.

IOGA INICIACIÓ
Dilluns, de 18.30 a 19.45 h
Inici l’1 d’abril
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 48,25 €

IOGA PRINCIPIANTS
GRUP A: dilluns i dimecres,  
de 10.15 a 11.45 h
GRUP B: dilluns i dimecres,  
de 17 a 18.30 h
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 74,53 €

Intensitat de baixa a mitja.

IOGA AVANÇAT
GRUP C: dimarts i dijous,  
de 19.45 a 21.15 h
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 74,53 €

Intensitat de mitja a mitja-alta.

IOGA NIVELL OBERT
GRUP D: dilluns i dimecres,  
de 18.30 a 20 h
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 74,53 €

IOGA SUAU
Dimarts i dijous, 
de 18.15 a 19.45 h
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 74,53 €

Per a més grans de 60 anys.

IOGA PER  
A EMBARASSADES
Dimarts, de 18.30 a 19.30 h
Inici l’1 d’abril
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 38,60 €

Recomanat a partir del segon tri-
mestre d’embaràs.

IOGA POSTPART  
AMB NADONS
Dilluns, de 17 a 18 h
Inici l’1 d’abril
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 38,60 €

Espai de trobada amb el teu nadó, 
una vegada es té l’alta mèdica, per 
enfortir el cos després del part. Per 
a dones amb infants fins a 7 mesos.

ESTIRAMENTS  
I HIPOPRESSIUS 
MITJÀ-AVANÇAT
Dijous, de 17 a 18.15 h
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 48,25 €

Exercicis abdominals hipopressius 
mitjançant un conjunt d’exercicis i 
tècniques posturals. 

PILATES 
GRUP C: dimarts,  
de 12 a 13 h
GRUP D: dijous,  
de 12 a 13 h
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 38.60 €

Exercicis per un bon funcionament 
postural del cos.

PILATES PER A 
GENT GRAN 
GRUP A: dimarts,  
de 11 a 12 h
GRUP B: dijous,  
de 11 a 12 h
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 38,60 €

Treballarem exercicis posturals i fa-
rem especial atenció a la respiració 
i l’alineació de la columna per en-
fortir els músculs interns del tors 
que són importants per evitar do-
lors d’esquena. 

IDIOMES

ANGLÈS ELEMENTAL
Dilluns, de 18.15 a 19.45 h
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 57,90 €

ANGLÈS  
INTERMEDI 
Dilluns, de 19.45 a 21.15 h
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 57,90 €

ACTIVITATS ESTABLES

CLUB DE 
FOTOGRAFIA
Trobades quinzenals 

Més informació: Casa del Rellotge i 
clubfcr@gmail.com
Reunions i activitats d’aficionats a 
la fotografia.

GRUP DE COSTURA
Dimecres, de 19 a 21 h

Més informació: Casa del Rellotge i 
blanca_azso@hotmail.com
Projecte solidari amb la unitat de 
Prematurs de la Vall d’Hebron que 
consisteix en la realització de lletres 
de tela per a confeccionar els noms 
dels nadons prematurs hospitalit-
zats a la unitat.

GRUP DE CONVERSA 
EN CATALÀ. 
XERREM-JUNTS
Dilluns, de 18.30 a 20 h
Casa del Rellotge

Organització: CAL i Òmnium Cultu-
ral de Sants-Montjuïc
Més informació: Casa del Rellotge 
o CAL 934 159 002
Dirigit a persones que volen inici-
ar-se o millorar la parla del català.

ASSOCIACIÓ 
GUINEO-CATALANA 
Dijous, de 18.30 a 20 h 
Casa del Rellotge

Més informació: 609 978 647 o  
generacionguineocatalana@gmail.com
Coral Bisila. Repertori de cançoner 
típic de Guinea Equatorial i de Ca-
talunya. Vine a cantar i, si tens un 
instrument, ens pots acompanyar. 

TALLER DE RETRAT
Dijous, d’11.30 a 13.30 h
Casa del Rellotge

Organitzacions i inscripcions a 
Xarxa Sense Gravetat 
Més informació: 615 247 821 o  
info@redsingravedad.org
Us convidem a pintar retrats per 
connectar amb la pintura, el vo-
lum, la llum i l’ombra, els colors… 
Retratar els altres i autoretratar-se 
i així aprendre o millorar la nostra 
tècnica. Pintem per compartir un 
món creatiu i com a camí per co-
nèixer-nos!

AUTODEFENSA  
PER A DONES
Divendres, de 16.30 a 18 h
Casa del Rellotge

Organitzacions i inscripcions a Xar-
xa Sense Gravetat 
Més informació: 615 247 821 o  
info@redsingravedad.org
Aprendrem com defensar-nos de 
les agressions presents en la nos-
tra quotidianitat. Per això utilitza-
rem tècniques físiques combinades 
amb eines més reflexives d’autoco-
neixement individual i col·lectiu.


