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Nou taller

Cal inscripció prèvia

Productes ecològics

Cuina vegetariana

Activitats en 
perspectiva 
de gènere

Balandra. 
Residències de 
creació artística

BL

Activitats 
mediambientals 

RECURSOS

ESTIL DE VIDA 
RESIDU  
ZERO
Dimecres, 18.30 a 20.30 h,  
del 29 d’abril a 3 de juny  
(6 sessions)
Preu: 42,11€ Suplement: 6 €
Tallerista: Zero Waste 
Barcelona. 

Es farà un recorregut per diferents 
àmbits de la vida quotidiana amb 
una mirada crítica respecte als re·
sidus i al malbaratament. Es busca·
ran alternatives més respectuoses 
amb el medi ambient i la salut i es 
construiran solucions entre totes. 
S’elaboraran productes de neteja, 
cosmètica i receptes d’aprofita·
ment entre d’altres. 

FLAMENC
Dimarts, de 19 a 20.30 h,  
del 28 d’abril al 16 de juny
Preu: 42,11 €
Tallerista: Irina Varo

BALLET FITNES 
Dilluns, de 18.30 a 19.45 h,  
del 27 d’abril al 22 de juny
Preu: 35,09 € 
Tallerista: Valentina Freidfeld

DANSA AFRICANA 
Dimecres, de 20.30 a 21.45 h, 
del 29 d’abril al 17 de juny
Preu: 35,09 €
Tallerista: Tamara André

ZUMBA 
Dimecres, de 18.45 a 20.15 h, 
del 29 d’abril al 17 de juny
Preu: 42,11 € 
Tallerista: Jimena Montivero

ZUMBA MIXFUSIÓ
Divendres, de 19 a 20 h, 
24 d’abril al 19 de juny
Preu: 28,07 € 
Tallerista: Rosa Domínguez

EXPRESSIÓ

TEATRE SOCIAL
Dijous, de 20 a 21.30 h,  
del 30 d’abril al 18 de juny 
Preu: 42,11 €
Tallerista: Javiera Tarragó

A través del llenguatge teatral es 
reflexionarà sobre la transformació 
social, la visualització i la resolució 
de conflictes des del teatre. 

LA VEU EN 
MOVIMENT 
Dimecres, de 19 a 20.30 h,  
del 29 d’abril al 17 de juny
Preu: 42,11 € 
Tallerista: Romina Krieger

CREATIVITAT

SERIGRAFIA
Dimarts, de 18 a 20 h,  
del 28 d’abril al 16 de juny
Preu: 56,14 € 
Suplement per a material:  
15 € inclou tintes ecològiques, 
emulsió, regletes, material 
adhesiu i paper. No inclou la 
pantalla. El primer dia de classe 
s’informarà de la resta de 
material necessari. 
Tallerista: Alba d’Embrutafils

CERÀMICA INICIACIÓ
Dijous, de 19.30 a 21.30 h,  
del 30 d’abril al 18 de juny
Preu: 56,14 € 
Suplement per a material: 12 €
Tallerista: Flor López

CERÀMICA 
CONTINUACIÓ 
Dilluns, de 19.30 a 21.30 h, 
del 27 d’abril al 22 de juny
Preu: 56,14 €
Suplement per a material: 12 €
Tallerista: Zofia Krakowiak de 
Turbot Design

Taller adreçat a les persones que te·
nen coneixement de les tècniques 
de modelatge treballades en el ni·
vell d’iniciació. 

AQUAREL·LA 
Dilluns, de 19 a 21 h, 
del 20 d’abril al 25 de maig
Preu: 42,11 € (6 sessions)
Tallerista: Mònica Custodio



SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

AUTODEFENSA 
FEMINISTA 
CONTINUACIÓ
Dilluns, de 20.15  
a 21.45 h, del 27 d’abril  
al 15 de juny
Preu: 36,84 € (7 sessions)
Tallerista: Carme Duran 

Treballarem per consolidar les tèc·
niques físiques i la recerca d’es·
tratègies, tant individuals com col·
lectives, per afrontar situacions de 
violència més complexes. Adreçat 
a dones que ja tinguin coneixe·
ments previs. 

TAI TXÍ 
Dimecres, de 19 a 20.30 h,  
del 29 d’abril al 17 de juny
Preu: 42,11 €
Tallerista: Ricard Fané

MARXA NÒRDICA 
INICIACIÓ
Dijous, de 18 a 19.30 h, 
del 30 d’abril al 18 de juny
Preu: 42,11 € 
El preu inclou lloguer dels bastons 
especials de marxa nòrdica. 
Tallerista: Fernando Bartolomé 
de Nordic Walking Terapeutic 
NWT

MEDITACIÓ 
I RELAXACIÓ
Dilluns, de 18.30 a 20 h, 
del 27 d’abril al 22 de juny
Preu: 42,11 €
Tallerista: Montserrat Noguerol 

GIMNÀSTICA 
HIPOPRESSIVA  
I SÒL PÈLVIC
Dimarts, de 18.30 a 19.45 h, 
del 28 d’abril al 16 de juny
Preu: 35,09 €
Tallerista: Sílvia Lezcano

ESTIRAMENTS  
PER A L’ESQUENA
Dilluns, de 20 a 21.30 h, 
del 27 d’abril al 22 de juny
Preu: 42,11 €
Tallerista: Núria Brucart

IOGA ASHTANGA 
VINYASA 
Dijous, de 9.15 a 10.30 h,  
del 30 d’abril al 18 de juny
Preu: 35,09 € 
Tallerista: Chrisa Pasaloglou

IOGA DINÀMIC
Dimarts, de 20 a 21.15 h,  
del 28 d’abril al 16 de juny
Preu: 35,09 € 
Tallerista: Silvia Lezcano

Taller que requereix un esforç físic 
mig. Cal vestir roba còmode.

HATHA IOGA 
INICIACIÓ 
Dimarts, de 19.15 a 20.30 h,  
del 21 de juny al 16 de juny  
(9 sessions)
Dijous, de 19.15 a 20.30 h,  
del 23 d’abril al 18 de juny  
(9 sessions)
Preu: 39,48 € 
Tallerista: Viviana Fortino

HATHA IOGA 
AVANÇAT
Dimarts, de 20.30 a 21.45 h,  
del 21 de juny al 16 de juny  
(9 sessions)
Dijous, de 20.30 a 21.45 h,  
del 23 d’abril al 18 de juny  
(9 sessions)
Preu: 39,48 € 
Tallerista: Viviana Fortino

És imprescindible tenir·ne un ni·
vell mitjà. Taller que requereix un 
esforç físic elevat. 

YIN IOGA 
Dimecres, de 20.30 a 21.45 h, 
del 29 d’abril al 17 de juny
Preu: 35,09 € 
Tallerista: Claudia Viegas

PILATES
Dilluns, de 9.45 a 11 h,  
del 27 d’abril al 22 de juny
Dimecres, de 9.45 a 11 h,  
del 29 d’abril al 17 de juny
Preu: 35,09 €
Tallerista: Rosa Domínguez

Divendres, de 18 a 19 h,  
del 24 d’abril al 19 de juny
Preu: 28,07 € 
Tallerista: Rosa Domínguez

PILATES MATT
Dilluns, de 19 a 20.15 h, 
del 27 d’abril al 22 de juny
Preu: 35,09 € 
Tallerista: Jesús Aragón

A TAULA! Cicle de cultura i 
gastronomia. Tallers de cuina

DOLÇOS VEGANS DE 
PRIMAVERA
Dilluns 4 de maig,  
de 18.30 a 21.30 h. Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Marta Toledo

 

ESCATES 
DESCONEGUDES 
Dimarts 5 de maig,  
de 18.30 a 21.30 h. Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Anna Bozzano,  
d’El Peix al Plat

FONAMENTS DE LA 
CUINA VEGETARIANA 
DE PRIMAVERA
Dijous 7 de maig,  
de 18.30 a 21.30 h. Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Maria Alcolado

NEOLOGISMES 
GASTRONÒMICS
Divendres 8 de maig, 
de 18.30 a 21.30 h. Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Montse Medina



EL SÈSAM EN LA 
CUINA JAPONESA
Divendres 15 de maig,  
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Miho Miyata

INTRODUCCIÓ 
ALS FERMENTS 
VEGETALS
Dilluns 18 de maig,  
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Marta Toledo

BISTRONOMIA 
SALADA
Dimarts 12 de maig,  
de 19.30 a 21.30 h
Preu: 9,95 €
Suplement per a ingredients: 4 €
Tallerista: Agnès Dapère

DONA SABOR  
ALS TEUS PLATS
Dijous 14 de maig,  
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Cassio Corsini 

 

CUINA DE LES ILLES 
BALEARS
Dimarts 19 de maig,  
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Eugènia Guiscafré

STREET FOOD  
DEL SUD-EST 
ASIÀTIC
Dimarts 26 de maig,  
de 19.30 a 21.30 h
Preu: 9,95 €
Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Agnès Dapère

TAPES CREATIVES 
DE TEMPORADA
Dijous 4 de juny,  
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Cassio Corsini

HARU NO SARADA: 
AMANIDES 
PEL BON TEMPS 
A L’ESTIL JAPONÈS
Divendres 5 de juny,  
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Miho Miyata

A TAULA! Cicle de cultura i gastronomia. Tallers de cuina

Totes les activitats són gratuïtes tret que s’indiqui el 
contrari. Els espectacles són d’entrada gratuïta amb 
reserva prèvia i aforament limitat. No es permetrà l’accés  
a la sala un cop començat l’espectacle. 

Per a més informació consulteu el web: 
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor  
i el facebook/centrecivic.elsortidor

EXPOSICIONS
CONFERÈNCIES I XERRADES
MÚSICA
CINEMA
DANSA
BALANDRA 
ITINERARIS
ACTIVITAT EN FAMÍLIA
A PEU DE CARRER
CERCALLIBRES

PROGRAMACIÓ 
CULTURAL 



EXPOSICIONS

CONNECTEM AMB... 
EL JARDÍ BOTÀNIC 
DE BARCELONA 
Del 12 al 22 de maig 
Presentació del projecte a 
càrrec de l’alumnat de l’escola 
Maristes Anna Ravell dimarts 
12 de maig, a les 15 h 

Conèixer la muntanya de Montjuïc 
és el punt de partida de la creació i 
el disseny d’itineraris interpretatius 
que connecten els centres educa·
tius amb el jardí botànic. El resul·
tat d’aquesta col·laboració són di·
ferents perspectives que donen a 
conèixer l’entorn més proper. Ac·
cés lliure.

RÍO SENEGAL:  
EL REFLEJO  
DE LA DIGNIDAD
Del 8 al 23 de juny
A càrrec de la Fundació 
MUSOL, Municipalistas por la 
Solidaridad y el Fortalecimiento 
Institucional 

Les poblacions agrícoles de Guédé 
Village y Guédé Chantier, al Sene·
gal, pateixen inseguretat alimentà·
ria a causa de les dinàmiques del 
mercat global. Davant d’aquesta 
situació els productors locals van 
organitzar·se per promoure perí·
metres agrícoles comunitaris amb 
accés a sistemes de rec per tal 
d’augmentar la producció dels cul·
tius i diversificar·los i així poder au·
toabastir·se. 

CONFERÈNCIES I XERRADES

EL POBLE-SEC 
DESAPAREGUT
Dilluns 20 d’abril, a les 19 h
Presentació del llibre a càrrec 
dels autors Josep Guzmán, 
fundador i president de 
CERHISEC i Arnau López 
doctorat en història 

La quotidianitat de la vida del Po·
ble·sec és el que narra aquest lli·
bre. Un barri obrer amb una gran 
consciència de classe, gran quanti·
tat de fàbriques i una zona d’edificis 
on vivia la classe obrera. Però no 
s’ha oblidar que també va néixer el 
Paral·lel, aquella avinguda canalla, 
reivindicativa, lluitadora o d’esbarjo 
depenent del dia i de l’hora. 

LES ASSOCIACIONS  
I GRUPS POLÍTICS  
AL POBLE-SEC  
(1972-1979)
Dimarts 12 de maig, a les 19 h
A càrrec de Josep Fabra, 
filòleg, professor d’història i 
membre de CERHISEC

En els darrers anys del règim fran·
quista, el moviment veïnal i la mi·
litància política clandestina es van 
refermar als barris de la ciutat. Co·
neixerem una part de la història del 
barri i de la ciutat invisibilitzada du·
rant molts anys. 

CINEMA

DE RODILLAS 
CORAZÓN 
Divendres 24 d’abril, 
a les 19 h
Documental, 88’
A càrrec de Susanna Barranco

El documental recorrerà la trajec·
tòria de la ballarina Sol Picó: els 
inicis de performance, el teatre de 
carrer i, finalment, la consolidació 
artística i la creació d’una compa·
nyia pròpia. També s’acostarà a la 
faceta més personal de l’artista, 
com les dificultats de la creació i 
de créixer com a ballarina i enca·
rar la carrera professional després 
de fer 50 anys. 

MÚSICA 

I GOT RYTHM
Dijous 16 d’abril, a les 19 h
A càrrec de Romina Krieger

Un viatge en blanc i negre a través de 
les tecles del piano i els colors de la 
veu humana de l’Amèrica de l’inici de 
segle. El ritme, el sabor profund però 
vibrant de les composicions genials 
dels artistes que han canviat el rumb 
de la música i la cultura clàssica.

LUDOVICO EINAUDI 
A LA GRAN PANTALLA
Dijous 30 d’abril, a les 19 h
A càrrec de Pablo Olivares

Homenatge al compositor italià Ludo·
vico Einaudi. La proposta convida al 
públic a un moment únic de reflexió, 
introspecció i meditació, acompanyat 
de melodies atmosfèriques que faran 
reviure moments inoblidables de la 
darrera dècada del cinema. Durant 
el concert es projectaran escenes i 
imatges de les pel·lícules com This is 
England, Insidious, The intouchables.

FESTIVAL SIMFÒNIC
Dissabte 13 de juny, a les 18 h
A càrrec de La Sala, escola 
de música 

L’Escola de música La Sala participa 
en la 10a edició del Festival Simfònic, 
diada en què 5.000 alumnes de les di·
ferents escoles de música de Cata·
lunya i les Balears fan 100 concerts 
simultanis i gratuïts a 100 espais em·
blemàtics de diferents ciutats del Prin·
cipat i de les Illes.

BCN SPORTS FILM
Dijous 4 de juny, a les 19 h
A càrrec del Museu Olímpic 
i de l’Esport Joan Antoni 
Samaranch

Del 2 al 6 de juny es celebra la 
11a edició de BCN Sports Film. 
Un festival de cinema que pretén 
apropar el món audiovisual sobre 
temàtica esportiva i el seus valors 
al públic general. Més informació 
a www.bcnsportsfilm.org



LAS METAMORFOSIS 
DE OVIDIO
Una versión en comedia física 
Dijous 14 de maig, a les 19 h 40’
Teatre 
A càrrec de Cria Cuervos

La narració mitològica del poeta ro·
mà Ovidi explica la història del món 
des de la seva creació fins a la deïfi·
cació de Juli Cèsar. Aquesta és una 
versió inspirada en diverses de les 
seves històries amb un format de 
comèdia física que ens permetrà 
conèixer aquesta joia de la literatu·
ra clàssica. 

COP DE GRÀCIA
Dijous 28 de maig, a les 19 h 80’
Teatre 
A càrrec de Los Genios Locos

La Gemma imparteix un curs d’au·
todefensa per a persones LGTBI en 
un centre cívic. El taller és un espai 
on es comparteixen confidències i 
els participants aprenen a fer front 
als traumes que han patit. La Gem·
ma se sent orgullosa de la seva fei·
na. Però, de mica en mica, l’actitud 
dels participants al seu taller esdevé 
cada cop més inquietant. Una obra 
de teatre amb puntades intrigants i 
cops de puny d’humor negre. 

CELEBRACIÓ DEL 
DIA INTERNACIONAL 
DE LA DANSA
Dissabte 25 d’abril, 
a partir de les 19 h

CABELLO SUICIDA
A les 19 h, 15’ 
A càrrec de Sivgin Dalkilic, 
finalista del Premi de Dansa  
de l’Institut del Teatre 2019

La peça explora la tensió entre do·
na objecte de desig, dona que es·
tima, dona mirada, dona que mira, 
la musa i la creadora.

DANSA 

FILLES D’EVA 
A les 19.45 h, 15’
A càrrec de Filles d’Eva

De la mà de tres poetesses de di·
verses generacions, com són Mont·
serrat Abelló, Maria Mercè Marçal i 
Gata Catanna, sentirem les matei·
xes (rei)vindicacions a través de dos 
cossos en suspensió i moviment.

MEOHADIM 0.1
A les 19.30 h, 5’
A càrrec de Jacob Gómez Ruiz, 
finalista del Premi de Dansa de 
l’Institut del Teatre 2019

La història personal de l’artista i de 
les seves cinc germanes li serveix 
per reflexionar sobre com la distàn·
cia afecta les relacions i els vincles 
familiars. A partir d’aquest pensa·
ment, l’autor traspassa aquesta vi·
vència a les ballarines que l’acom·
panyen amb el cos i amb la veu per 
crear aquesta peça.
 

BL

BALANDRA

Mostra de les creacions de les 
companyies en residència escè·
nica al centre. 

LLEIS DE 
SUPERVIVÈNCIA 
Dijous 7 de maig, a les 19 h 40’
Performance i dansa 
contemporània 
A càrrec de Lucia Antonella 
Sampieri i Raquel Miró Roca 

Que és el poder? Les dues creado·
res intentaran donar una resposta 
sorgida de les seves percepcions 
de la realitat en la qual es troben 
immerses: la violència de gènere, 
la corrupció dels sistemes polítics, 
la liquiditat en les relacions perso·
nals, la priorització del «jo» indivi·
dual... Una peça crítica per inves·
tigar i reflexionar al voltant de les 
opressions.



CATALUNYA 
MAR ENLLÀ: TRES 
SEGLES DE MARINA 
CATALANA 
(S. xviii-xx)
Dimecres 13 de maig, 
a les 17 h
A càrrec del Museu Marítim

Una exposició que pretén explicar 
com un país petit i amb escasse·
dat de recursos naturals i una de·
mografia reduïda a principis del 
segle xviii, va esdevenir al segle 
xix una potència industrial al sud 
d’Europa i com hi va contribuir el 
comerç marítim amb Amèrica. 

BARRAQUISME  
A MONTJUÏC
Diumenge 17 de maig, 
a les 11 h
A càrrec del Castell de 
Montjuïc i de Cerhisec 

L’exposició ofereix una aproxi·
mació als assentaments infor·
mals d’habitatge que es van es·
tablir a Barcelona i especialment 
la muntanya de Montjuïc a finals 
del segle xix i al llarg del segle xx, 
i de com s’hi vivia. Visitarem l’ex·
posició de la mà de l’ Oriol Grana·
dos, comissari i comptarem amb 
la participació de CERHISEC que 
ens explicarà les històries del 
barri d’aquesta època. 

Reserves: 
30 de març per als d’abril i maig.
18 de maig per als de juny.

LLUÍS LLACH.  
COM UN ARBRE NU
Dimecres 15 d’abril, a les 17 h
A càrrec d’Arts Santa Mònica. 
Amb la col·laboració d’Enderrock

L’exposició ens proposa una experi·
ència íntima a través dels paisatges 
simbòlics que han conformat l’ima·
ginari del cantant empordanès; ens 
convida a un joc de descoberta que 
dona forma física a les seves paraules 
i a la seva música. 

ART PER A TOTHOM
Dimecres 22 d’abril, a les 11 h

Biblioteca Joaquim Folch i Torres i 
Palau Nacional
Activitat inclosa en el cicle d’itine-
raris Montjuïc: un llibre obert en el 
marc del Cercallibres Poble-sec. 
Visitarem aquest espai i coneixerem 
el seu equip i la seva història, farem 
una parada a la secció de reserves 
documentals i coneixerem el fons 
patrimonial a través d’una exposició 
preparada exclusivament per aquest 
dia. 

AMÈRICA
Dimecres 29 d’abril, a les 11 h

Activitat inclosa en el cicle d’itine-
raris Montjuïc: un llibre obert en el 
marc del Cercallibres Poble-sec. 
Amèrica serveixen com a fil conduc·
tor per donar a conèixer dos espais 
emblemàtics del Poble·sec. La Car-
toteca de Catalunya-Institut Car-
togràfic Geològic de Catalunya 
proposa un recorregut pels mapes 
urbans d’aquest continent i la Bibli-
oteca del Museu Etnològic i de Cul-
tures del Món mostrarà algunes de 
les peces més destacades i la biblio·
grafia que els dona suport. 

ITINERARIS

360 º DE TEATRE
Dimecres 6 de maig, a les 11 h

Activitat inclosa en el cicle d’iti-
neraris Montjuïc: un llibre obert 
en el marc del Cercallibres Po-
ble-sec. 
La plaça Margarita Xirgu acull les 
instal·lacions per a la formació i 
representació teatral més reco·
negudes de la ciutat. Però què hi 
amaguen a l’interior? Dialogarem 
amb la biblioteca del Teatre Lliure 
i creuarem la plaça per anar al Mu-
seu de les Arts Escèniques on 
descobrirem una col·lecció d’ob·
jectes vinculats als escenaris. 

ART PRIMER. 
ARTISTES DE LA 
PREHISTÒRIA
Dissabte, 9 de maig, a les 11 h
A càrrec del Museu 
d’Arqueologia de Catalunya 

Una exposició a la descoberta de 
les primeres manifestacions artís·
tiques a Europa i especialment de 
l’art rupestre llevantí. Es presen·
ten dos·cents cinquanta objectes, 
un patrimoni prehistòric excepci·
onal, gran part exposat per prime·
ra vegada a Catalunya i que dona 
visibilitat i reivindica el paper de 
les dones en els orígens de la cre·
ació artística.

VISITA AL JARDÍ 
BOTÀNIC: 
ILLES CANÀRIES
Diumenge 10 de maig, a les 11 h
A càrrec de l’Associació 
d’Amics del Jardí Botànic

Veurem un conjunt de plantes de 
les Illes com la palmera canària, el 
pi canari o el cardón i d’altres que 
s’han convertit en símbols vege·
tals i protegits, com el drago i la 
canarina. 

XARXES, AGULLES  
I MARTELLS 
Dissabte 23 de maig, a les 11 h 
A càrrec del Museu Etnològic 
i de Cultures del Món

Dels oficis del passat a les profes-
sions del present 
L’activitat ens permet analitzar de 
quina manera han anat canviant els 
oficis, tant pel que fa als processos 
tècnics que es feien servir, com en 
relació a l’aportació que cada ofici o 
professió ha fet per al benestar de les 
comunitats. Explorarem els objectes 
que s’utilitzaven en el passat per tal 
d’aprofundir en les eines i tecnologies 
pròpies d’oficis com la pesca, la pa·
gesia, la ramaderia, el tèxtil...

OBJECTES DE DESIG. 
SURREALISME I 
DISSENY. 1924-2020
Diumenge 24 maig, a les 10 h
A càrrec del CaixaForum

Des dels seus inicis, el surrealisme es 
va inspirar en el disseny i en els objec·
tes quotidians. No obstant això, l’im·
pacte que va tenir aquest moviment 
artístic sobre el disseny, especialment 
després de la Segona Guerra Mundi·
al, és poc conegut. 

L’HORT AL TERRAT
Visita a l’hort del Districte  
del Sants·Montjuïc. 
Dimecres 3 de juny, a les 10.30 h

Projecte que es duu a terme als ter·
rats públics de l’Ajuntament de Bar·
celona. Entre els objectius del pro·
jecte hi ha l’empoderament de les 
persones amb discapacitat, i l’apre·
nentatge en el conreu d’hortalisses i 
plantes, alhora que es contribueix al 
desenvolupament d’una ciutat més 
verda. En aquest itinerari es visitarà 
l’hort hidropònic ubicat al terrat de la 
seu de la mà de C.A. ASPROSEAT.



ACTIVITATS EN FAMÍLIA 

LA REVOLTA DELS 
CONTES 
Dissabte 25 d’abril, a les 11 h
A càrrec de Rita i Luca Film

Cinema que recupera els perso·
natges i relats clàssics per do·
nar·los la volta, introduint girs 
enginyosos, sorprenents i rabio·
sament actuals. Revisió moder·
na i políticament incorrecte dels 
clàssics de la literatura infantil, 
una pel·lícula irreverent per a nens 
i nenes desperts i intel·ligents. A 
partir de 7 anys. 
 

CUINA DE SÍRIA 
Dissabte 23 de maig,  
de 10.30 a 12.30 h
Suplement per a ingredients: 
3 €
A càrrec de Rama Sabra i de 
l’associació Abrazo Cultural

A partir de 5 anys. Inscripcions a 
partir del dia 4 de maig. 

MALABARITZA’T 
Dimecres 3 de juny, 
a les 17.30 h
A càrrec de la Cia Moi Jordana

Taller de circ a la plaça 
Us convidem a participar d’un 
taller de circ en família a la plaça 
del Sortidor. El diàbolo, les pilotes, 
les anelles o les maces ja no seran 
cap secret per fer·nos sentir com 
artistes de circ per un dia.
Activitat per a tots els públics.

ITINERARIS

NONELL, LA BELLESA 
EN L’ESTIGMA
Diumenge 14 juny, a les 11 h 
A càrrec del MNAC

Una exposició sobre la figura d’Isidre 
Nonell (Barcelona, 1872·1911), un 
dels millors artistes de finals del segle 
XIX i els inicis del XX, del qual el museu 
conserva un importantíssim fons. El 
fil conductor de l’obra permetrà apro·
fundir en el coneixement de les fonts 
en les quals es va alimentar el seu ima·
ginari poètic, amb mirades retrospec·
tives cap a la tradició i a tots aquells 
artistes en què es va emmirallar. 

ESQUITXA’T D’ENERGIA
Dimarts 16 de juny,  
a les 16 h 
Organitza: Piscines Picornell, 
Centre Cívic El Sortidor, La Fàbrica 
del Sol i Centre Cultural Albareda 

Visitarem les Piscines Picornell per 
descobrir com funcionen de manera 
sostenible i eficient i posarem a prova 
la temperatura de l’aigua amb una ac·
tivitat de “zumba” dins de la piscina. 
Cal dur roba de bany, barret de pisci·
na, xancletes i tovallola. 

MONTJUÏC: 
PATRIMONI I ENERGIA
Dimecres 17 de juny,  
a les 10.30 h
A càrrec de Cementiris  
de Barcelona S.A.

Visitarem el cementiri de Montjuïc, 
passejarem per les tombes patrimoni·
als de personatges il·lustres de la ciu·
tat i descobrirem com s’obté l’energia 
aprofitant el procés de cremació.
Organització: Centre Cívic el Sorti-
dor, Centre cultural Albareda i La Fà-
brica del Sol.
Activitat inclosa dins la setmana de 
l’Energia impulsada pel departament 
d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de 
Barcelona i La Fàbrica del Sol.

A PEU DE CARRER

CAP A LA SOBIRANIA 
ALIMENTÀRIA 
I ENERGÈTICA
Dissabte 13 de juny, 
a partir de les 9.30 h

En el context de l’emergència cli·
màtica, el Centre Cívic us propo·
sa sortir a la plaça del Sortidor per 
compartir el coneixement sobre 
l’autoconsum en l’alimentació. Us 
convidem a una jornada de reflexió 
i participació popular. Taller, xerra·
da i àpat comunitari amb aliments 
recuperats dels comerços del barri.

VERMUT AMB BONA 
ENERGIA 
Dissabte 13 de juny,  
a partir de les 11.30 h

Celebrarem una festa a l’aire lliure 
amb taules temàtiques per conver·
sar amb especialistes sobre l’ús i 
l’autoconsum de l’energia solar, 
prendre un refrigeri, exposar dub·
tes i donar la benvinguda al pro·
grama d’actes de la Setmana de 
l’Energia a Barcelona. 
Activitat en 
col·laboració 
amb la Fàbrica 
del Sol. 

CERCALLIBRES

Iniciativa comunitària formada pels 
equipaments, entitats i col·lectius 
que, durant el mes d’abril, oferei·
xen una programació per fomentar 
la cultura i la literatura sense sortir 
del barri.  

EL POBLE-SEC 
DESAPAREGUT
Dilluns 20 d’abril, a les 19 h

Presentació del llibre.

EL CONTE 
DE SANT JORDI EN 
OMBRES I MURALS
Dijous, 23 d’abril, a les 9.30 h
A càrrec de La Cuentista

Activitat escolar. 

MONTJUÏC  
UN LLIBRE OBERT 
Dimecres 22 i 29 d’abril i 
6 de maig a les 11 h

Itineraris a les biblioteques de la 
muntanya de Montjuïc. 



ALTRES SERVEIS

CESSIÓ D’ESPAIS
El CC El Sortidor ofereix el ser·
vei de cessió d’espais a grups, 
col·lectius i entitats del Poble·
sec i de la ciutat de Barcelona. 
Per a més informació i reserves: 
ajuntament.barcelona.cat/cci·
vics/elsortidor

SALA D’ACTES 
EQUIPADA AMB 
ANELL MAGNÈTIC
Si voleu assistir a algun acte 
que es realitzi dins la sala d’ac·
tes i necessiteu alguna mesura 
d’accessibilitat per a persones 
amb discapacitat auditiva, cal 
que ho comuniqueu amb una 
antelació de 3 dies laborables a 
ccelsortidor@bcn.cat

BARCELONA WI-FI 
Xarxa lliure d’accés a Internet 
per a la ciutadania.

CONSORCI 
PER A LA 
NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA
Vine i aprèn català
Cursos per aprendre a parlar 
o a escriure en català.
Informació i inscripcions al 
carrer Guitard,17
Per a més informació: 
Tel. 934 912 797 
sants@cpnl.cat 
blocs.cpnl.cat/connectats

ASOCIACIÓN 
CULTURAL SOCIAL Y 
ARTE CULINARIO DE 
HONDURAS Y AMIGOS 
EN CATALUÑA
De dilluns a divendres d’11 a 13 h i 
de 16 a 19. Carrer Murillo, 3. 
Per a més informació: 645 743 811 
i 686 442 393. bcnhn@hotmail.com

ENTITATS AL SORTIDOR

AGENDA DE LES ENTITATS   
AL SORTIDOR

CAMPANYA DE 
DONACIÓ DE SANG
Dimecres 15 d’abril, 
a partir de les 17 h

El centre i l’Escola Maristes Anna Ra·
vell acullen una iniciativa impulsada per 
l’alumnat de 4t d’ESO per remuntar les 
reserves de sang. Totes les persones do·
nants rebran un llibre i un punt de llibre. 
A càrrec del Banc de Sang i Teixits i 
l’Escola Maristes Anna Ravell

FESTA DE LA PRIMAVERA 
DELS DIABLES 
DEL POBLE-SEC
Dissabte 16 de maig, 
a partir de les 19 h

Els Diables del Poble·Sec, amb més de 
30 anys d’història al barri, celebren la 
primavera amb el veïnat. L’entitat con·
juntament amb les colles de la Malèfica 
del Coll, Els Moderns del Poble·sec i 
els Diables de les Corts, realitzaran un 
correfoc infantil. 
A càrrec dels Diables del Poble-sec

A TOTA VEU!
Dijous 21 de maig, a les 18.30 h

Lectura de poemes i comentaris en la 
llengua original i traducció en català.
A càrrec d’Òmnium Cultural, Centre 
de Normalització Lingüística de Bar-
celona, la Coordinadora d’Associaci-
ons per la Llengua Catalana

BARCELONA IMPROVISA
22 i 23 de maig

L’associació veïnal Lisarte i The Modes·
tos presenten els seus nous treballs al 
públic. Un esdeveniment per gaudir de 
l’art improvisat i històries creades al 
moment amb artistes locals i internaci·
onals. Reserves i inscripcions a: 
bcnimprovisa.com
A càrrec de l’Associació Lisarte i The 
Modestos

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL OL’GREEN
Assajos els dimecres de 19.45 a 
21.45 h. Per a més informació:  
olgreen.es, info.olgreen@gmail.com

ASSOCIACIÓ 
SOCIOCULTURAL  
LA FORMIGA
Per a més informació: 934 438 207 
o per correu a info@laformiga.org, 
laformiga.org

ASSOCIACIÓ LISARTE
Assajos els dilluns de 19 a 21.45 h
Per a més informació: 
alexis.panet@gmail.com

CENTRE CULTURAL 
TOMÀS TORTAJADA
Per a més informació: 934 438 203 
i jubicat@yahoo.es

CORALINES
Assajos: els dimarts a les 20.30 h

ESCACS COMTAL CLUB
Per a més informació: 
comtalescacs@gmail.com 

GEGANTERS I 
GRALLERS DEL 
POBLE-SEC 
Per a més informació: 661 565 295 
o gegants@poblesec.org, 
gegantspoblesec.cat

ORQUESTRA DE 
CORDA D’ADULTS
Per a més informació: 
albertmartin95@hotmail.com

TABALERS  
DEL POBLE-SEC 
Per a més informació: 
diablesdelpoblesec.org

PROJECTES

CAMÍ AMIC 
Recorregut identificat i amb senya·
lització viària, per anar i tornar del 
centre educatiu de manera autòno·
ma, saludable, segura i sostenible. 
El CC El Sortidor i quinze equipa·
ments, comerços, entitats... en for·
men part i són espais segurs en el 
cas que algun infant ho necessiti.

GRUP DE DONES 
CAMINANTES. 
ARPILLERES  
DEL POBLE-SEC
Cada dimecres, de 9.30 h a 11.30 h
Per a més informació: 645 358 483, 
aliainvestigaccio@gmail.com

TREBALL 
ALS BARRIS
Espai de recerca de feina i tallers 
monogràfics guiat per personal tèc·
nic dins d’un itinerari d’inserció so·
ciolaboral. Si vius al barri i busques 
feina, informa’t del Dispositiu d’In·
serció del Projecte Treball als Bar·
ris, telèfon 934 019 866, nuria.gor·
gues@barcelonactiva.cat i reserva 
plaça per a la sessió informativa.
Organitza: Barcelona Activa



ABRIL

De l’1 al 30 d’abril Cercallibres del Poble·sec

Dimecres, 15  17 h Lluís Llach. Com un arbre nu Itinerari·
   Santa Mònica

Dijous, 16 19 h I got rythm Música

Dilluns, 20 19 h El Poble·sec desaparegut Conferències 
   i xerrades

Dimecres, 22 11 h Art per tothom Itinerari ·
   Cercallibres

Divendres, 24 19 h De rodillas corazón Cinema 
   documental

Dissabte, 25 11 h La revolta dels contes Cinema
   familiar

Dissabte, 25 19 h Dia Internacional de la Dansa Dansa

Dimecres, 29 11 h Amèrica Itinerari ·
   Cercallibres

Dijous, 30 19 h Ludovico Einaudi a la gran pantalla Música

MAIG

Dimecres, 6 11 h 360 º de teatre Itinerari ·
   Cercallibres

Dijous, 7 19 h Lleis de Supervivència Balandra ·
   dansa

Dissabte, 9 11 h Art primer. Artistes de la prehistòria. Itinerari ·  
   MAC

Diumenge, 10 11 h Illes Canàries Itinerari –
   Jardí Botànic

Del 12 al   Connectem amb... el Jardí Botànic. Exposició 
22 de maig  Museu de Ciències Naturals 
  i Maristes Anna Ravell

Dimarts, 12 19 h Política i societat al Poble·sec  Conferències
  (1972·1979) i xerrades

Dimecres, 13 17 h Catalunya mar enllà. Tres segles  Itinerari –
  de marina catalana (s. XVIII·XX) M. Marítim

Dijous, 14 19 h Las metamorfosis de Ovidio  Balandra ·
   Teatre

AGENDA

Diumenge, 17 11 h Barraquisme a Montjuïc Itinerari –
   Castell 
   de Montjuïc

Dissabte, 23 11 h Xarxes, agulles i martells  Itinerari –
   M. Etnològic

Diumenge, 24 10 h Objectes de desig. Surrealisme  Itinerari –
  i disseny. 1024·2020 CaixaForum

Dijous, 28 19 h Cop de Gràcia Balandra ·
   Teatre

JUNY

Dimecres, 3 10.30 h L’hort al terrat Itinerari – 
   Dist Sants
   Montjuïc

Dimecres, 3 17.30 h Circ a la plaça Activitat  
   familiar

Dijous, 4 19 h Sports Film Fest Cinema 

Del 8 al 23 de juny Río Senegal: El reflejo de la dignidad Exposició

Dissabte, 13 9.30 h Cap a la sobirania alimentària A peu 
   de carrer

Dissabte, 13 11.30 h Vermut amb bona energia  A peu 
   de carrer – 
   La Fàbrica
   del Sol

Dissabte, 13  18 h Simfònic Música

Diumenge, 14 11 h Nonell, la bellesa en l’estigma Itinerari ·
   MNAC

Dimarts, 16 18 h Esquitxa’t d’energia Itinerari – 
   La Fàbrica
   del Sol

Dimecres, 17 10.30 h Montjuïc: Patrimoni i energia Itinerari –
   Cementiri 
   de Montjuïc



CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR

Plaça del Sortidor, 12 – 08004 Barcelona – Tel. 934 434 311 
ccelsortidor@bcn.cat – ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor

INSCRIPCIONS

Inscripcions en línia: elsortidor.inscripcionscc.com/ccivic/
Tallers: a partir del 30 de de març. Renovacions a partir del 16 de març.
Presencials de dilluns a divendres, de 9 a 21 h. En línia a partir de les 8 h
Itineraris culturals: Presencials i per telèfon a partir de les 10 h. 
No s’admet reserva de plaça als itineraris via correu electrònic.

INFORMACIÓ DELS TALLERS

Durada dels tallers: 8 setmanes, tret que se n’indiqui una altra. 
Data d’inici: a partir del 27 d’abril, tret que se n’indiqui una altra. 
Pagament: es farà un únic pagament en el moment de formalitzar la ins·
cripció. Un cop formalitzada no se’n retornarà l’import. El pagament es farà 
en efectiu o targeta. Reducció i subvenció dels imports als tallers: per a 
més informació, adreceu·vos al mateix centre. Suplements: el pagament 
dels suplements es farà sempre en efectiu el dia de la inscripció presencial 
o, en cas de pagament en línia, es farà el primer dia de classe. Places limi-
tades: els grups hauran de tenir un mínim d’inscrits per poder impartir·los. 

COORDINADORA D’ENTITATS DEL POBLE-SEC

Elkano, 24 – 08004 Barcelona – Tel. i fax. 933 299 952
coordinadora@poblesec.org
Horari d’atenció de 10 a 13.30 h i de 16 a 20 h, de dilluns a divendres.

TRANSPORTS

Metro: Poble Sec (L3) i Paral·lel (L2 i L3)
Autobusos: 13, 20, 21, 36, 55, 91, D20, D50, H14, V9, V11
Bicing: Pg. de l’Exposició – Blasco de Garay (estació 234)

PER A MÉS INFORMACIÓ 

Tel. 010
poblesec.org
barcelona.cat/sants·montjuic

Districte de
Sants-Montjuïc 

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us infor-
mem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equi-
paments, locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat 
de la gestió de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. Podeu exercitar els 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de 
l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de 
Dret RGPD.L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Calaix de Cultura 
S.L. i el seu delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de 
Cultura c. Diputació 185, pral. 1a. 08011 de Barcelona. calaixdecultura@calaixdecultura.cat


