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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
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

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 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 

KOROKKE
Dissabte 15 de febrer,  
a les 10.30 h
Inscripcions a partir del 27  
de gener
Suplement de l’activitat: 3 €
A partir dels 5 anys

A càrrec de Miho Miyata
Activitat d’aproximació a la cultura 
japonesa a través de la seva gas-
tronomia.  

CARNESTOLTES
Dissabte 22 de febrer  
a les 11 h
Animació per a tota la família

A càrrec de La puça espectacles
Disfresseu-vos i participeu en el 
carnestoltes infantil. Tragueu la 
vostra disfressa a passejar per la 
rua del barri i, per no perdre el rit-
me, us esperem per ballar a la pla-
ça. Activitat en col·laboració amb la 
Ludoteca del Poble-sec.

LA VERITAT DE  
LES PRINCESES
Dissabte 29 de febrer,  
a les 12 h
De 2 a 8 anys

Contes a càrrec de Clara Algaba 
de la Boia Teatre
Aquesta és la història d’una prince-
sa en vaga, cansada que tothom li 
expliqui com ha de ser una prin-
cesa com cal i decidida a explicar 
les veritats de portar la seva coro-
na. Narració basada en el conte 
Les princeses també es tiren pets. 
Després d’explicar el conte es fa-
rà un taller de titelles amb material 
reciclat per dur a casa.  

NASSOS A L’OBRA!
Dissabte 14 de març,  
a les 10.30 h
Inscripcions a partir del 24  
de febrer
Suplement de l’activitat: 3 €
A partir de 5 anys

A càrrec de Melina Napolitano, 
de SmellMe
Activitat de descoberta sensori-
al en la que veurem que l’olfacte 
també té un paper molt important 
per identificar els sabors. 

ZOG, DRACS  
I HEROÏNES
Dissabte 21 de març,  
a les 12 h
Preu: 2,67 € 

Cinema d’animació a càrrec de 
Rita & Luca films 
El Zog és un drac que va a escola 
per aprendre a volar, a treure foc 
per la boca i a raptar princeses. No 
se’n surt gaire bé, però va supe-
rant els obstacles gràcies a l’amis-
tat d’una princesa que l’ajuda i li 
fa entendre que no han de ser el 
que el món espera d’ells. Una his-
tòria acompanyada de quatre curts 
protagonitzats per nenes valentes i 
imaginatives.
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Activitats amb perspectiva de gènerePS



CENTRE CULTURAL ALBAREDA

COTXERES DE SANTS

ON ÉS LA 
SARGANTANA?
Dissabte 18 de gener,  
a les 17 i a les 18 h 
De 0 a 5 anys (30’)

A càrrec de la Cia. La Cuca Viu
Espectacle de sensibilització po-
ètica i musical en què grans i xics 
s’endinsaran en el món de la poesia 
de la mà de les criatures de la poeta 
Joana Raspall, que transmeten uns 
valors molt preuats: l’amistat de les 
bestioles, la solidaritat de l’aranya, 
l’esforç de les formigues, l’esperan-
ça de la sargantana o la generositat 
dels dos cuquets. 

CONSTRUÏM 
INSTRUMENTS 
MUSICALS
Divendres 24 de gener,  
a les 17 h
A partir de 4 anys

A càrrec d’Ana K Garcia
Ens encanta fer música. I si cons-
truïm nosaltres també els instru-
ments? Els crearem amb materials 
que tenim a l’abast com ara ampo-
lles, mànegues o llaunes i els toca-
rem per comprovar que compleixen 
la seva funció. 

LABORATORI SONOR
Divendres 7 de febrer,  
a les 17.30 h
A partir de 6 anys

A càrrec d’Aupa Quartet
Laboratori sonor és un espectacle 
participatiu on el públic adquireix un 
paper protagonista. Percussió cor-
poral, composició d’un tema en di-
recte o crear poesies per rapejar-les 
sobre una base de hip-hop, són al-
gunes de las experiències que viu-
rem durant l’espectacle. Aquest es-
pectacle forma part del Barcelona 
Districte Cultural.

MÀSCARES EGÍPCIES 
Divendres 14 de febrer,  
a les 17 h
A partir de 4 anys

A càrrec de Marina Sàez
Coneixerem els trets fonamentals 
dels faraons, reis i deus de l’antic 
Egipte i elaborarem la nostra màs-
cara amb els elements que més ens 
hagin agradat. 

COS, DIBUIX I ACCIÓ
Divendres 6 de març,  
a les 17 h
A partir de 4 anys

A càrrec de Berta Ayuso
Amb quines parts del cos podem 
dibuixar? Com es dibuixen els mo-
viments i com es ballen els dibui-
xos? Experimentem amb el cos per 
buscar totes les maneres possibles 
de dibuixar i expressar-nos desco-
brint els nostres límits i possibilitats. 

BITXOS RAROS
Dissabte 28 de març,  
a les 17.30 h
A partir de 3 anys 

A càrrec de la Cia. Nuri Total
Tres grangers una mica especials 
que regaven el seu hort amb no-
tes musicals, un dia, de cop i volta, 
es van creuar amb diferents bitxos 
que van canviar la seva història. Un 
pop amb bicicleta, una libèl·lula as-
tronauta, un gripau amb ales... Un 
concert de cançons lligades per un 
conte que ens parla de la diversitat 
i la vida com un fet enriquidor. La 
conclusió és que tots som uns bit-
xos raros. Aquest espectacle forma 
part del Barcelona Districte Cultural.

PAU SENSE TREVA
Del 2 al 5 de gener de 2020
Horaris: dijous 2, de 17 a 20 h;
divendres 3 i dissabte 4 
d’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h; 
i diumenge 5, d’11 a 13.30 h
Entrada lliure

Tallers de ràdio, màgia, màscares, 
dibuix, dansa contemporània, rà-
dio, guarniments de Nadal... Ar-
bre del desitjos, racó de jocs sim-
bòlics, jocs de consola, jocs de 
construcció, jocs d’enginy, con-
curs de pintura ràpida, recollida 
de joguines, circuit de bicicletes, 
correfoc, minicamp de futbol, ro-
còdrom, tirolina, taller de foc i 
moltes sorpreses més. 

CASINET D’HOSTAFRANCS

MARE TERRA
Diumenge 26 de de gener,  
a les 12 h. Preu: 2,67 €
A partir de 3 anys

A càrrec de la Cia. Princep Totilau
Espectacle d’actors i titelles per a in-
fants sobre l’aparició de la vida a la 
Terra. El Bernat té cinc anys i una pila 
de preguntes sense resposta: “D’on 
van sortir la Lluna, el Sol, les estre-
lles i el planeta Terra?”, “com és que 
tots els dinosaures es van morir?” o 
“Abans de ser a la panxa de la ma-
re, on era jo?”. Una nit, quan s’aca-
ba d’adormir, uns personatges molt 
estranys entren a la seva habitació i 
es preparen per explicar-li, a través 
de diferents números, l’origen de la 
vida al planeta Terra, des de la gran 
explosió del Big bang fins a l’aparició 
de l’ésser humà.

PERSONAJEJES
Diumenge 16 de febrer,  
a les 12 h. Preu: 2,67 €
Espectacle per a tots els públics

A càrrec de la Cia. La Suite del Show
Des dels inicis de la humanitat només 
alguns mags han aconseguit dominar 
la màgia. En aquest esvalotat i desen-
frenat show alguns dels personatges 
més màgics de la historia ens demos-
traran si la seva fama és real.

ELS VIATGES  
D’EN FILALICI  
Diumenge 29 de març, a les 12 h
Preu: 2,67 €
A partir de 4 anys
Titelles, ombres, i videoprojeccions 
amb música en viu

A càrrec de la Cia. El dit al nas
A través d’un pou, en Filalici desco-
breix l’entrada a un univers màgic: les 
lletres de l’Oceà Atlàntic. És un lloc 
irreal, un lloc on tot és possible. En 
Filalici sortirà d’un món a l’altre per 
diferents portes fins que l’ordre na-
tural dels dos mons es trastoca. Les 
conseqüències seran imprevisibles… 
El camí de la imaginació no té límits.

CENTRE CÍVIC   
FONT DE LA GUATLLA

SALA PEPITA CASANELLAS

LA BONA VIDA
Diumenge 12 de gener,  
a les 12 h
Preu: 2,67 €
A partir dels 6 anys

Música a càrrec de les 2 prince-
ses barbudes
Cançons pop fetes amb instru-
ments petits i de joguina. Lletres 
divertides, imaginatives, plenes 
d’humor i lliures de moralismes. 
Aquesta recepta permet a dues 
princeses barbudes arribar tant als 
petits com als grans en una pro-
posta realment per a tots els pú-
blics.

MR. ALRET
Diumenge 9 de febrer, 
a les 12 h
Preu: 2,67 €
Per a tota la família

Circ a càrrec de Moi Jordana 
Mr. Alret, comediant, malabarista, 
manipulador d’objectes, equilibris-
ta i acordionista de professió. És 
un personatge excèntric que té un 
carrer propi, on ens submergirà en 
el seu univers humorístic a través 
del joc transportant-nos a un món 
de màgia, humor i fantasia.

HOLI, FESTIVAL  
DELS COLORS
Dissabte 21 de març, 
a les 12 h
Activitat gratuïta

Donem la benvinguda a la pri-
mavera amb la festivitat hindú 
del Holi. 

LES AVENTURES  
DE LA TONA I LA MEI
Diumenge 8 de març, a les 12 h
A partir dels 5 anys

Teatre a càrrec de Trama
Activitat gratuïta amb motiu del 
Dia Internacional de la Dona 2020
La Tona i la Mei han arribat a un lloc 
desconegut a la recerca d’un con-
te, però aquesta vegada el radar 
els ha jugat una mala passada i no 
n’han trobat ni rastre... Amb elles 
descobrirem les fascinants històri-
es que han estat amagades des de 
fa molt de temps. Històries de prin-
ceses que no volen ser princeses, 
de dracs que volen ser els nostres 
amics i de mons fantàstics on pot 
passar qualsevol cosa. Us queda-
reu a escoltar-les? 

UN MÓN  
DE CARTRÓ
Diumenge 22 de març,  
a les 12 h
Per a infants de 3 a 8 anys

Espectacle familiar participatiu a 
càrrec de CreaMoviment
Activitat gratuïta emmarcada en 
la Quinzena de la dansa 2020
Un espai ple de caixes de cartró i 
un conte obriran les portes a un nou 
món per menuts i grans. La com-
panyia anirà desgranant el conte a 
través de jocs, cançons originals, 
propostes de moviment i altres mú-
siques. A mesura que avança la 
trama, l’espai es va transformant, 
construint i desconstruint, les cai-
xes de cartró són els instruments, 
el vestuari, l’atrezzo i l’escenografia 
de l’espectacle.


