CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR

EL MÓN
ÉS UN CONTE
Dissabte 26 d’octubre,
a les 12 h
Contes
A càrrec de Catherine Plata
A totes les cultures existeixen històries que expliquen com van néixer les estrelles, per què el mar és
salat o com es va crear el planeta Terra. Les narracions que expliquen els orígens es coneixen
amb el nom de Mites d’Origen i
en aquesta sessió familiar desvetllarem els mites i les llegendes del
món. Activitat inclosa en el Festival
de narració oral Un munt de mots.

SIRENAS
Dissabte 30 de novembre,
a les 12 h
Contes
A càrrec de Daniela Conte
En Julián imagina com seria transformar-se en una sirena i la seva
àvia l’acompanya en aquest camí
d’experimentació. Una petita història on s’aborden grans reptes
com la diversitat i l’experimentació
de les identitats des de la infància,
amb la complicitat i l’amor incondicional de la família. A través del
conte Sirenas de Jessica Love, es
convida les criatures i les seves famílies a trencar estereotips, tot explorant la imaginació i la diversitat
amb respecte.

CASTANYADA

ADRECES
Centre Cultural Albareda
C. Albareda, 22-24 · 08004 Barcelona · Tel. 934 433 719
barcelona.cat/ccalbareda
Centre Cívic Casa del Rellotge
Pg. Zona Franca, 116 · 08038 Barcelona · Tel. 934 322 489
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/casadelrellotge
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
cotxeres-casinet.org
Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs
C. del Rector Triadó, 53 · 08014 Barcelona
Tel. 934 230 440 · Fax 932 892 093
cotxeres-casinet.org

Dijous 31 d’octubre, a les 17 h
Vine a celebrar la Castanyada a
la plaça del Sortidor! Hi trobareu diferents activitats per gaudir
d’aquesta festa popular en família.
En col·laboració amb la Ludoteca
del Poble-sec.

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

ERNEST & CELESTINE,
CONTES D’HIVERN
Dissabte 9 de novembre,
a les 12 h
Preu: 2,67 €
De 3 a 7 anys
Cinema
A càrrec de Rita & Luca Films
L’Ernest és un os gran amb esperit d’artista i un cor generós. Amb
ell viu la Celestine, una rateta òrfena que fa temps que va acollir a
casa seva. Junts viuran tota mena
d’aventures mentre es preparen
per a l’arribada de l’hivern.
Adaptació dels contes infantils de
Gabrielle Vincent, plens d’encant
i de valors positius, que manté la
bellesa de les il·lustracions originals. Venda d’entrades el mateix
dia a partir de les 10.15 h.

Centres cívics
de Sants-Montjuïc

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

Cal inscripció prèvia

Districte de
Sants-Montjuïc

ACTIVITATS
EN FAMÍLIA
Setembre - Desembre 2019
CC Albareda
CC Casa del Rellotge – Sala Pepita
Casanellas
CC Cotxeres-Casinet d’Hostafrancs
CC Font de la Guatlla
CC La Cadena
CC El Sortidor

CASINET D’HOSTAFRANCS

COTXERES DE SANTS

CENTRE CÍVIC LA CADENA

SALA PEPITA CASANELLAS

AQUEST CONTE
S’HA ACABAT!

EL CONTE
DE LA LLETERA

DISSABTES
EN CADENA

LES CLINCK

Divendres 22 de novembre,
a les 17 h
A partir dels 4 anys
Cantacontes per prevenir les
violències de gènere

Diumenge 27 d’octubre,
a les 12 h. Preu: 2,67 €
De 3 a 10 anys

INFÀNCIA
VULNERABLE
A CATALUNYA /
INFÀNCIA EN RISC
A CATALUNYA

CENTRE CULTURAL ALBAREDA

EL BOSC INVENTAT
Divendres 25 d’octubre,
a les 17 h
A càrrec de Sandra Partera
Arriba la tardor i el canvi de colors
als arbres i l’aparició dels bolets i les
castanyes ens conviden a entrar al
bosc. Amb el teu imaginari i creativitat crearem un bosc inventat amb
personatges, animals i fruits.
A partir de les 19 h, el Consell de
Cultura Popular i Tradicional del
Poble-sec organitza una sessió de
contacontes i ens convida a ballar
vora el foc mentre torrem castanyes. Amb la col·laboració d’Ecop
i l’Associació de Comerciants del
Poble-sec-Paral·lel.

CINEMÚSICA
Dissabte 16 de novembre
1a representació a les 17 h
2a representació a les 18 h
De 0 a 4 anys (30’)
A càrrec de la Cia. Viu el teatre
Dues nimfes de les arts conviden els
nadons a un passeig musical pel cinema que van fer els pioners, aquell
cinema en blanc i negre, d’humor
tendre i mirada neta. Sense principi ni final, una història sense història feta d’emocions, de colors, de
sons, de somriures, de mirades, de
música i de cinema. Aquest espectacle forma part del Barcelona Districte Cultural.

A càrrec d’Enruta’t
Els contes són molt importants
per desenvolupar el nostre potencial, però quins missatges hi ha al
darrere? Si ja us cansa que encara
tants contes acabin igual (el noi que
salva a la noia, ella ha de ser la més
bonica, etc.), què us sembla si us
n’expliquem d’altres amb cançons
i molts finals possibles? Us atreviu
a crear el vostre propi final?

LAIKA
Divendres 13 de desembre,
a les 17.30 h
A partir dels 4 anys
(50’)
A càrrec de la Cia. Xirriquiteula
Teatre
Una història tan humana que només podia protagonitzar-la un animal, i tan animal que només podia
ser obra de l’ésser humà. Actors i
titelles, ombres i llums, projeccions
i gestos per explicar la història de
la Laika, el primer ésser viu que va
orbitar la Terra i, també, el primer
ésser viu que va morir en òrbita.
Aquest espectacle forma part del
Barcelona Districte Cultural.

TITELLES
NADALENCS
Dimecres 18 de desembre,
a les 17 h
A càrrec de Marina Sáez
Ara que s’acosten les festes de Nadal, vine a la fàbrica de titelles nadalencs per deixar volar la imaginació
tot fent teatre i donant una segona
vida als materials.

La lletera, la protagonista de la nostra història, ha d’anar a vendre un
càntir de llet al mercat i amb els diners es podrà comprar el que vulgui. Una gallina, un porc, una vaca
i una serp, seran els personatges
que es trobarà pel camí. I de tant
contenta i enjogassada que està, el
càntir ves a saber on anirà a parar?

Dijous 14 de novembre,
a les 19 h
Sala d’actes
Entrada gratuïta
Conferència a càrrec d’Aldees
Infantils SOS

MÀGICK
Diumenge 24 de novembre,
a les 12 h. Preu: 2,67 €
Públic familiar
Espectacle de màgia molt participatiu, ple d’il·lusions visuals, objectes estranys i éssers “màgics” que
l’Eduard ha anat trobant i recollint
en els seus viatges. Podrem veure l’únic gall escapista del món, un
puzle ple de misteri, històries i contes molt màgics, i un munt de coses més, totes elles sorprenents i
impossibles!

Dijous 24 d’octubre, a les 18 h

CASTANYADA
Dijous 31 d’octubre, a les 18 h
Jardins de Can Farrero
Activitat Gratuïta
Gaudirem d’una festa multicultural
per a tots els gustos. Vine disfressat tant si ets de Castanyada, de
Halloween o del Día de Muertos i
passarem una bona estona!

“Historias de risa sin prisa” de
Maricuela, narradora aragonesa.
Un conte per a cada moment.
Si tens un moment apagat en
trobaràs un de ben encès; si
estàs trist, un conte ben content
i si és verd un de groc...

HALLOWEEN
Dissabte 2 de novembre
Disfresses, jocs i molt més.

Diumenge 6 d’octubre,
a les 12 h. Preu: 2,67 €
A partir dels 6 anys

A càrrec de Xènia Morgado
i Alba Prieto
Farem diverses dinàmiques de
grup per divertir-nos i millorar
el desenvolupament de valors
d’igualtat entre home i dones.

Teatre a càrrec de la
Cia. Les Bianchis
Per què els cereals no s’enfonsen?
Per què les zebres tenen ratlles?
Quan us ve una pregunta al cap,
sabeu què passa? Sí, clar, que amb
la vostra saviesa trobeu la resposta! Doncs no és del tot cert. Un cop
us feu la pregunta, aquesta se’n
va directament a la bústia de Les
Clinck. Elles són les encarregades
de trobar resposta a totes aquestes
preguntes. Però un dia n’arriba una
que no té una resposta fàcil i això
les posarà a prova. Hi ha respostes
per a totes les preguntes?

AMB ‘M’ DE MÚSICA

SOL I FA PLOU

Dissabte 26 de octubre, a
partir de les 11 h

Diumenge 10 de novembre,
a les 12 h. Preu: 2,67 €

A càrrec de la Chele
i en Francisco
Concert de piano i de violí.

Clown a càrrec de la Cia. Sabanni
En Sabanni és un personatge estrany i divertit que, fins fa poc, treballava com a pallasso clàssic a l’últim circ itinerant de Catalunya, però,
degut a una gran tempesta que va
acabar d’ofegar els pocs recursos
que tenia, el petit circ va veure’s
obligat a plegar veles.

AMB ‘I’ DE IGUALTAT
Dissabte 28 de setembre,
a les 11 h

CENTRE CÍVIC FONT DE LA GUATLLA

10è FESTIVAL DE
NARRACIÓ ORAL
DE BARCELONA
MUNT DE MOTS
CENTRE CÍVIC CASA DEL RELLOTGE

Activitats gratuïtes per a tota la
família. En totes les sessions trobareu lectures de contes, jocs de
taula a banda de les activitats específiques de cada una de les matinals.

AMB ‘P’
DE PALLASSA
Dissabte 30 de novembre,
a partir de les 11 h
A càrrec de la Marta Moli,
la Flaps
“Hem de trobar la nostra amiga
perquè s’ha perdut i ens ha de
fer el número final de trapezi per
a tots i totes les assistents al petit Cirket”.

JORNADA DE DANSA
URBANA
Diumenge 1 de desembre,
a les 11 h
A partir dels 6 anys
Activitat gratuïta emmarcada
dins el HOP Festival 2019
Una jornada per compartir en família la visió que té el col·lectiu Kampai
sobre les danses urbanes a partir
de l’exhibició de les seves peces
i de la participació del públic que
treballarà diversos conceptes de la
dansa urbana. Inscripcions a informacio@casadelrellotge.net.

