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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 

TARDES DE CIRC A LA PLAÇA

KAROLI.  
L´HOME RODA
Dimecres 8 de maig, a les 17 h
Activitat familiar a la plaça

A càrrec del Professor Karoli 
Combinant l’enginy amb la presen-
tació de ginys amb rodes, monoci-
cles alts amb cames i bicis nanes, 
en Karoli demostrarà la seva pas-
sió per les rodes fent el més difícil.

QUÍTATE!
Dimecres 22 de maig,  
a les 17 h
Activitat familiar a la plaça

“Quítate” “Aparta figuranta! Quita 
que no se me ve! Yo, yo, yo yo  y 
no tú.... no toquis!  Una fusió cò-
mica d’artistes de circ que posa 
en escena la necessitat del nostre 
“minut de glòria”. Que la seva his-
tòria sigui escoltada, i abans que la 
dels altres, si és possible. 
Produït pel Centre de les Arts del 
Circ Rogelio Rivel i l’Institut de Cul-
tura de Barcelona – ICUB. 

SETMANA DE L’ENERGIA

ENERGIA SOLAR  
A LA CUINA
Dimecres 12 de juny, a les 17 h
A partir de 6 anys

A càrrec d’Intiam Ruai
Comprovarem l’aprofitament de 
l’energia solar a l’hora de proces-
sar els aliments i quins principis fí-
sics ho fan possible.  
Veurem com funciona un forn solar 
a temps real i aprendrem a fer-ne 
un per portar a casa. 

FEM BARRETES 
ENERGÈTIQUES
Dimecres 12 de juny, a les 17 h
Activitat familiar a la plaça. 
A partir de 5 anys

A càrrec de Maria Alcolado
Activitats d’accés lliure i aforament 
limitat incloses dins la Setmana de 
l’Energia impulsada pel departa-
ment d’Ecologia urbana de l’Ajun-
tament de Barcelona i La Fàbrica 
del Sol. No es fan reserves prèvies.

CENTRE CÍVIC CASA DEL RELLOTGE

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

Activitats lúdiques vinculades a la 
promoció de l’activitat física i la vi-
da saludable. 
Més informació d’aquest cicle a   
www.casadelrellotge.net



CENTRE CULTURAL ALBAREDA CENTRE CÍVIC LA CADENACOTXERES DE SANTS

ACTIVITATS EN FAMÍLIA

ALBAREDALPARC 
Divendres 3 de maig,  
a les 17.30 h 
Espectacle d’animació per a tots 
els públics al parc de les Tres 
Xemeneies

Amb LANDRY EL RUMBERO
Landry el Rumbero ens proposa co-
nèixer la rumba tradicional catala-
na amb cançons pròpies i versions. 
El seu espectacle inclou jocs que 
conviden a participar els espec-
tadors i es converteix en un espai 
d’intercanvi que repassa els trets 
característics d’aquest gènere mu-
sical. Amb l’ajuda del seu insepa-
rable amic, el Perret, faran moure 
petits i grans a ritme del ventilador. 
Activitat associada al projecte co-
munitari Cercallibres a les escoles 
del Poble-sec.

PETIT VIVALDI
Dissabte 11 de maig 
1a representació a les 17 h
2a representació a les 18 h
Espectacle per a infants de 9 
mesos a 4 anys. 
Durada: 35 minuts

Cia. Pam i pipa
Els ocells han arribat, és la primave-
ra! A l’estiu tota cuca viu. A la tardor 
castanyes i  cargols amb banyes. 
I a l’hivern fa fred, Frederic fredo-
lic. Les quatre estacions amaguen 
històries d’animals, dites i cançons 
tradicionals. Petit Vivaldi és un es-
pectacle de titelles i música en viu 
especialment pensat per a la petita 
infància. Música de Vivaldi per ser 
mirada i per aguditzar l’escolta dels 
més petits.

TALLER DE DANSA 
URBANA I GRAFIT
Divendres 7 de juny, a les 18 h
Taller per a tots els públics a la 
plaça Jardins Hortes de Sant 
Bertran

Per celebrar la Festa Primavera, el 
Col·legi St. Pere Claver, la seva AM-
PA i el Centre Cultural Albareda or-
ganitzem una tarda en família amb 
molt ritme. De la mà de Izaskun Or-
tega, els infants podran practicar 
jocs de moviment, aprendre les 
passes bàsiques del locking i aca-
bar amb un soul train line, ball dels 
orígens del street dance. A continu-
ació, l’artista Flash oferirà un taller 
de grafit on la canalla podrà desen-
volupar el seu talent amb aquest art 
de pintura mural. Activitat oberta al 
barri. 

FESTIVAL SIMFÒNIC
Dissabte 8 de juny, a les 18 h

Simfònic és una diada de concerts 
simultanis i gratuïts realitzats per 
més de 5.000 estudiants d’escoles 
de música a 100 racons emblemà-
tics de Catalunya i les illes Balears. 
L’Escola de Músics i JPC del Raval 
portarà les seves corals i combos 
de música moderna a l’Albareda. 
No cal inscripció prèvia. Activitat 
per a tots els públics.

DISSABTES EN CADENA

Activitats gratuïtes per a tota la fa-
mília. A totes les sessions trobareu 
lectura de contes, jocs de taula i 
esmorzar a banda de les activitats 
específiques de cada una de les 
matinals.

AMB ‘T’ DE TEATRE  
Dissabte 27 d’abril, a les 11 h

A càrrec del Taller de Teatre de 
l’Institut Mediterrània del Mas-
nou
Representació teatral de petits 
fragments d’obres clàssiques.

AMB ‘C’  
DE CREATIVITAT
Dissabte 25 de maig, a les 11 h

A càrrec de Maria Jose Garcia 
Jiménez
Taller per experimentar expressi-
ons creatives immerses dins d’un 
univers ple d’innocència i joc. A 
càrrec de la Maria Jose Garcia Ji-
ménez.

AMB ‘M’  
DE MANUALITATS
Dissabte 29 de juny, a partir  
de les 11 h

A càrrec de Marisa Stinga
Taller de construcció d’un Roll’eat 
a partir de materials reciclats com 
retalls de teles i bosses de plàstic. 
Cal portar una bossa de plàstic de 
cereals per fer el taller.

INFÀNCIA 
VULNERABLE 
A CATALUNYA / 
INFÀNCIA EN RISC  
A CATALUNYA
Dijous 16 de maig, a les 19 h
Lloc: Sala d’actes
Entrada lliure

Conferència a càrrec d’Aldees In-
fantils SOS
Podreu conèixer com funciona el 
sistema de protecció a la infància 
al nostre país. Paraules com de-
semparament, acolliment familiar 
i acolliment aliè, custòdia i ajuts 
als joves quan arriben a la majoria 
d’edat sense una xarxa familiar que 
els protegeixi. També parlarem dels 
programes de protecció que sorgei-
xen des de les entitats locals per 
detectar i ajudar les famílies més 
vulnerables i algunes iniciatives per 
pal·liar els moments d’emergència 
que ha portat la crisi econòmica i 
que estan lluny d’estar resolts.

CASINET D’HOSTAFRANCS

SUPERMERCAT  
DE JOGLARS    
Diumenge 5 de maig, a les 12 h
Preu: 2,67 €
A partir de 4 anys

A càrrec de la cia. Rah-mon Ro-
ma
Tastet d’algunes de les tradicions 
rondallístiques més importants del 
món, representades pels seus prin-
cipals difusors. Bé, de fet n’és un 
de sol que els representa successi-
vament. Podreu trobar-hi pinzella-
des característiques de cadascun 
d’ells, que són el cec bluesmen, el 
savi sufí rondallaire, el griot africà, 
el titellaire oriental, el rondallaire, 
el bululú, el cuentacuentos... i el jo 
mateix.

CENTRE CÍVIC FONT DE LA GUATLLA

DIADA INFANTIL

FESTA DE L’ESCUMA
Dissabte 8 de juny, d’11 a 13 h
Lloc: Carrer Montfar s/n, davant 
del Centre Cívic

JOCS INFANTILS
Dissabte 8 de juny,  
de 17 a 20 h 
Lloc: Pati de l’Escola  
la Muntanyeta

Parc infantil amb diferents jocs i jo-
guines. Ballarem amb la Guatlla de 
l’Escola La Muntanyeta i gaudirem 
d’un espectacle infantil mentre pre-
nem una bona xocolata.
Amb la col·laboració de l’Esplai Tu-
rons i l’Escola La Muntanyeta.

SALA PEPITA CASANELLAS

Activitats gratuïtes a l’exterior de 
la Sala 

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, tècni-
ques de circ i rock and roll a càr-
rec de Mr Vita
Mr Vita és un personatge que sem-
bla sortit d’un còmic, a descobert 
la seva última joguina: «la bomba» i 
ha decidit sortir a passar-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 histò-
ries on tres carteres ens ensenya-
ran els mecanismes de la corres-
pondència

BERGAMOTTO 
SHOW
Diumenge 2 de juny, a les 12 h
Per a tota la família

Clown a càrrec de Pasquale Ma-
rino
Assegui’s i relaxi’s: Bergamotto ca-
mina en cerca de nous amics. Hu-
mor, fantasia i joc es barregen per 
tocar tots els matisos de la felicitat, 
el somriure, el sospir, l’èmfasi, l’es-
pera, l’estupor i la tendresa.


