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HUMANITATS

RECURSOS

EXPRESSIÓ

NOVES
MASCULINITATS

BRICOLATGE

VOGUING

Dimecres, de 18.30 		
a 20.30 h, del 7 d’octubre 		
a l’11 de novembre (6 sessions)
Preu: 43,85 €. L’import per al
material comunitari es pactarà
el primer dia de classe.
Tallerista: La xispa colectiva

Dijous, de 19 a 20.30 h de 		
l’1 d’octubre al 12 de novembre
Preu: 38,37 €
Tallerista: Jenny Xtravaganza

Dimecres, de 19 a 20.30 h, del
7 d’octubre al 18 de novembre
Preu: 38,37 €
Tallerista: Simó Altadill
Taller en el que tractarem els estereotips socials i identificarem els
valors i actituds de la masculinitat
per tal de generar una visió crítica
respecte la construcció dels rols de
gènere.

ECONOMIA 		
CRÍTICA
Dimarts,
de 19 a 20.30 h, del 6 d’octubre
al 17 de novembre
Preu: 38,37 €
Tallerista: CooperaSec 		
i La Xispa Colectiva
Taller pràctic sobre com ens afecta
l’economia hegemònica i, a la vegada, donar a conèixer les economies transformadores. L’imparteixen
diferents ponents especialistes en
economia crítica i en les seves diferents corrents: economia social i
solidària, feminista, ecològica, comunitària.

Nou taller
Cal inscripció prèvia

Cuina vegetariana
Activitats en
perspectiva
de gènere

BL

Balandra.
Residències de
creació artística
Activitats
mediambientals

Per aprendre a reparar petits desperfectes de la llar com endolls, aixetes i frontisses d’armaris. Explicarem quines són les eines de mà
més adequades per tenir a casa i
fer-les servir amb seguretat.

ESTIL DE VIDA RESIDU
ZERO
Dimecres, 18.30 a 20.30 h, del
7 d’octubre a l’11 de novembre
(6 sessions)
Preu: 43,85 € Suplement: 6 €
Tallerista: Zero Waste
Barcelona
Es farà un recorregut per diferents
àmbits de la vida quotidiana amb
una mirada crítica respecte als residus i al malbaratament.

ECOLOGIA URBANA:
HORTS A LA CIUTAT
Dijous, de 19.30 a 21 h de 		
l’1 d’octubre al 12 de novembre
Preu: 38,37 € Suplement: 5 €
Tallerista: Educahorts
Per introduir-nos a l’agroecologia a
la ciutat.

LA VEU EN
MOVIMENT
Dimecres, 18.30 a 20.30 h, del
7 d’octubre al 11 de novembre
(6 sessions)
Preu: 43,85 €
Tallerista: Romina Krieger

Ball que es caracteritza per fer moviments lineals, angulars i rígids
dels braços, cames per donar llibertat al cos i expressar-se en estat pur.

FLAMENC
Dimarts, de 18 a 19.30 h, del 6
d’octubre al 17 de novembre
Preu: 38,37 €
Tallerista: Irina Varo

BALLET FITNES
EN BARRA DINÀMICA
Dilluns, de 18.30 a 19.45 h, del
5 d’octubre al 23 de novembre
Preu: 31,98 €
Tallerista: Valentina Freidfeld

DANSA AFRICANA
Dimecres, de 20.15 a 21.30 h,
del 7 d’octubre al 18 de
novembre
Preu: 31,98 €
Tallerista: Tamara André

ZUMBA
Dimarts, de 19.45 a 20.45 h, del
6 d’octubre al 17 de novembre
Dimecres, de 19 a 20 h, del 7
d’octubre al 18 de novembre
Preu: 25,58 €
Tallerista: Jimena Montivero

CREATIVITAT

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

SERIGRAFIA

ENTRENAMENT 		
A L’AIRE LLIURE

ESTIRAMENTS
PER A L’ESQUENA

HATHA IOGA
AVANÇAT

Divendres, de 18 a 19 del 2
d’octubre al 13 de novembre
Preu: 25,58€
Tallerista: Airactive

Dilluns, de 20 a 21.30 h, del 5
d’octubre al 23 de novembre
Preu: 38,37 €
Tallerista: Núria Brucart

Dimarts, de 20.30 a 21.45
h, del 6 d’octubre al 24 de
novembre (8 sessions)
Dijous, de 20.30 a 21.45
h, de l’1 d’octubre al 19 de
novembre (8 sessions)
Preu: 36,54 €
Tallerista: Viviana Fortino

Dimarts, de 18 a 20.30 h, del 6
d’octubre al 3 de novembre 		
(5 sessions)
Preu: 45,68€
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
Per descobrir les tècniques bàsiques dels processos d’estampació.

CERÀMICA INICIACIÓ
Dijous, de 19 a 21 h, de l’1
d’octubre al 5 de novembre 		
(6 sessions)
Preu: 43,85 €
Suplement per a material: 12 €
Tallerista: Flor López

CERÀMICA
CONTINUACIÓ
Dilluns, de 19 a 21 h, del 5
d’octubre al 16 de novembre
(6 sessions)
Preu: 43,85 €
Suplement per a material: 12 €
Tallerista: Flor López
Adreçat a les persones amb coneixements de les tècniques de modelatge treballades en el nivell d’iniciació.

AQUAREL·LA
Dilluns, de 19 a 21 h, del 5
d’octubre al 16 de novembre
(6 sessions)
Preu: 43,85 €
Tallerista: Mònica Custodio

Tonificarem el cos i millorarem la
capacitat cardiovascular a l’aire
lliure.

TAI TXÍ
Dimecres, de 18.30 a 20 h del 7
d’octubre al 18 de novembre
Preu: 38,37 €
Tallerista: Ricard Fané

MARXA NÒRDICA
Dijous, de 18 a 19.30 h, de l’1
d’octubre al 12 de novembre
Preu: 38,37 € Cal portar els
bastons.
Tallerista: Fernando Bartolomé
de Nordic Walking Terapeutic
(NWT®)

MEDITACIÓ
I RELAXACIÓ
Dilluns, de 18.15 a 19.45 h, del
5 d’octubre al 23 de novembre
Preu: 38,37 €
Tallerista: Montserrat Noguerol

GIMNÀSTICA
HIPOPRESSIVA
I SÒL PÈLVIC
Dimarts, de 18.30 a 19.45 h, del
6 d’octubre al 17 de novembre
Preu: 31,98 €
Tallerista: Sílvia Lezcano

IOGA ASHTANGA
VINYASA
Dijous, de 9.15 a 10.30 h, de l’1
d’octubre al 12 de novembre
Preu: 31,98 €
Tallerista: Chrisa Pasaloglou

És imprescindible tenir-ne un nivell mitjà. Taller que requereix un
esforç físic elevat.

YIN IOGA
IOGA DINÀMIC
Dimarts, de 20 a 21.15 h, del 6
d’octubre al 17 de novembre
Preu: 31,98€
Tallerista: Silvia Lezcano
Requereix un esforç físic mig. Cal
vestir roba còmode.

HATHA IOGA
INICIACIÓ
Dimarts, de 19 a 20.15 h, del 6
d’octubre al 24 de novembre
(8 sessions)
Dijous, de 19 a 20.15 h, l’ 1
d’octubre al 19 de novembre (8
sessions)
Preu: 36,54€
Tallerista: Viviana Fortino

Dimecres, de 20.15 a 21.30 h,
7 d’octubre al 18 de novembre
Preu: 31,98 €
Tallerista: Claudia Viegas

PILATES
Dilluns, de 9.30 a 10.45 h, del
5 d’octubre al 23 de novembre
Preu: 31,98 €
Dimecres, de 9.30 a 10.45
h, del 7 d’octubre al 18 de
novembre. Preu: 31,98 €
Divendres, de 18 a 19 h, del 2
d’octubre al 13 de novembre
Preu: 25,58 €
Tallerista: Jesús Aragón

PILATES MATT
Dilluns, de 18.45 a 20 h, del 5
d’octubre al 23 de novembre
Preu: 31,98 €
Tallerista: Jesús Aragón

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

Els tallers es realitzaran de manera virtual mitjançant la plataforma
Zoom.

PLATS ASIÀTICS
AMB BOLETS
Dimarts, 6 d’octubre, de 18.30
a 20.30 h
Preu: 10,36 €
Tallerista: Jenny Chih-Chieh
Teng

TÈCNIQUES DE
COCCIÓ: EL ROSTIT
I EL CONFITAT
Dijous,15 d’octubre, de 18.30 a
20.30 h
Preu: 10,36 €
Tallerista: Clara Sivila

ENDOLCEIX 			
LA TARDOR
Dimecres, 21 d’octubre, 		
de 18 a 20 h
Preu: 10,36 €
Tallerista: Marta Toledo

KURI TO
SATSUMAIMO:
CASTANYES I
MONIATOS EN LA
CUINA JAPONESA
Divendres, 26 d’octubre, de 18
a 20h
Preu: 10,36 €
Tallerista: Miho Miyata

SOPES I CREMES
DE TEMPORADA
Dimarts, 3 de novembre, 		
de 18.30 a 20.30 h
Preu: 10,36 €
Tallerista: Jordi Rey

CUINA AMB FRUITES
DE TARDOR
Dijous, 12 de novembre, 		
de 18 a 20 h
Preu: 10,36 €
Tallerista: Maria Alcolado

ELS SECRETS 		
DE LA CARN
Dimarts, 17 de novembre, de
18.30 a 20.30 h
Preu: 10,36 €
Tallerista: Josep Vidal

15 MINUTS ALS
FOGONS
Dimecres, 2 de desembre, de
18.30 a 20.30 h
Preu: 10,36 €
Tallerista: Rosa Maria Garcia

RECEPTES 		
AMB LLEGUMS
Dijous, 10 de desembre, 		
de 18 a 20 h
Preu: 10,36 €
Tallerista: Maria Alcolado

EL PEIX BLAU

MENÚ DE NADAL 		
A L’ESTIL FRANCÈS

Dijous, 29 d’octubre, 		
de 18 a 20 h
Preu: 10,36 €
Tallerista: Anna Bozzano, d’El
Peix al Plat

Dilluns, 14 de desembre, de
19.30 a 21.30 h
Preu: 10,36 €
Tallerista: Agnès Dapère

PROGRAMACIÓ
CULTURAL
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
CINEMA
MÚSICA
ARTS ESCÈNIQUES
ITINERARIS
ACTIVITAT EN FAMÍLIA

EXPOSICIONS

CONNECTEM AMB...
EL JARDÍ BOTÀNIC
DE BARCELONA
Del 14 al 26 d’octubre.
Conèixer la muntanya de Montjuïc
és el punt de partida de la creació i
el disseny d’itineraris interpretatius
que connecten els centres educatius amb el jardí botànic. Aquesta
exposició s’emmarca en el projecte de proximitat entre el Museu de
Ciències Naturals de Barcelona i els
Instituts Maristes Anna Ravell, XXV
Olimpíada, Institut Montjuïc.

CANVI CLIMÀTIC I
DESENVOLUPAMENT
De l’1 al 30 de novembre.
A càrrec de la Fundació
MUSOL, Municipalistas por la
Solidaridad y el Fortalecimiento
Institucional.
A través de la mirada de diferents
fotògrafs es mostra els efectes del
canvi climàtic a països com Bolívia, Senegal o Guatemala. Es podrà consultar de forma virtual al web
del centre cívic.

NO ETS TU, SÓN ELS
TEUS PRIVILEGIS
Del 9 de novembre al 4 de
desembre
A càrrec de L’Etnogràfica,
Antropologia per a la
transformació social.
Els “memes” són vehicles per transmetre idees a través de l’humor, una
eina que hem fet servir per sensibilitzar a la població sobre els privilegis i les violències, tenint en compte
els diversos eixos d’opressió i privilegi que es donen en el si de la
nostra societat, estructuralment patriarcal, capitalista i racista.

CONFERÈNCIES I XERRADES

CINEMA

MÚSICA

PARK(ING) DAY

EL COST 		
DE LA FRUITA

LUDOVICO EINAUDI
A LA GRAN PANTALLA

Dijous, 22 d’octubre, a les 19 h
Projecció i cinefòrum amb les
seves directores Clara Barbal
i Pablo Rogero, amb motiu de
la Fira de l’Economia Social i
Solidària de Catalunya
A càrrec de GRAIN. Revista de
Soberanía alimentaria

Dijous, 8 d’octubre, a les 19 h
A càrrec de Pablo Olivares

Divendres, 18 de setembre, a
partir de les 17 h
Taller d’escacs: a les 17 h amb
d’Escacs Comtal Club
Taller de jocs: a les 18 h amb
CardCaptors Barcelona
Taller de tabals: a les 19 h amb
Tabalers del Poble-sec

HISTÒRIA
DE LES DONES
POBLESEQUINES
Dimarts, 20 d’octubre, a les 18.30 h
A càrrec de Josep Fabra
membre de CERHISEC
Coneixerem la biografia de dones
del Poble-sec que varen destacar en
diferents camps professionals com
són el periodisme, les arts i l’educatiu, i la seva implicació veïnal.

IRENE POLO,
LA GRAN PERIODISTA
DEL POBLE-SEC
Dimarts, 3 de novembre, a les 18.30h
A càrrec de Júlia Costa de
CERHISEC
Nascuda al barri del Poble-sec l’any
1909, Irene Polo va destacar pels
seus articles periodístics i les entrevistes a diverses personalitat de l’època.

TALLER DE MEMES
FEMINISTES
INTERSECCIONALS
Dijous, 12 de novembre, a les 18.30 h
A càrrec de L’Etnogràfica,
Antropologia per a la transformació social
Amb aquest taller es pretén compartir el procés de composició, disseny, subversió i resignificació dels
memes per tal de combatre l’heterociberpatriarcat des d’una mirada
interseccional.

Les dificultats a les quals s’enfronten els pagesos de les terres de
ponent i la precarietat a què es troben sotmesos els temporers immigrants que recullen fruita dolça són
dues conseqüències diferents derivades d’un mateix sistema global i
el seu model agrícola. A través dels
seus testimonis descobrirem la cara més amarga de la recollida de la
fruita dolça al Baix Segre.

FUGIR PER
ESTIMAR I SER
33’
Dijous 5 de novembre, a partir
de les 19 h
Presentació dels documentals a
càrrec de la Comissió catalana
d’ajuda al refugiat, amb la
presència d’una
persona sol·licitant d’asil.
Al Marroc es criminalitzen les persones homosexuals i es persegueixen les persones trans amb penes
de multa i de presó. Moltes d’elles
resisteixen, però d’altres es veuen
forçades a demanar protecció internacional. Les qui enceten aquest
llarg periple legal, però, no troben
una situació fàcil, ja que continuen
patint discriminacions i homofòbia.
Documental elaborat pels periodistes de la Directa Víctor Yustres,
Sònia Calvó i Victòria Oliveres, en
col·laboració amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR)
i Servei Civil Internacional (SCI) de
Catalunya.

Homenatge a Ludovico Einaudi amb
les cançons que han format part de
bandes sonores de films com: This
is England, Insidious, The intouchables. Durant el concert es projectaran
escenes i imatges de les pel·lícules.

I GOT RYTHM
Dijous, 15 d’octubre a les 19 h
A càrrec de Romina Krieger
Viatge a través de les tecles del piano i de la veu humana per l’Amèrica
de l’inici de segle. El ritme, el sabor
profund però vibrant de les composicions dels artistes que han canviat el
rumb de la música i la cultura clàssica.
L’amor romàntic explicat per George
Gershwin, la passió als carrers de
Nova York en les composicions de
Leonard Berstein i la irreverència de
Cole Porter vénen reinterpretats amb
música de la soprano Romina Krieger
acompanyada d’un piano.

TROTTOIRS 			
DE BUENOS AIRES
Divendres, 23 d’octubre, a les 19 h
A càrrec de Cecilia Ledesma
i Jorge Blengini
L’any 1953, a París, uns amics van deixar a Cortázar una gramola i discs de
Carlos Gardel. Fruit d’aquesta experiència, Cortázar escriu un preciós text
ple d’enyorança i tendresa, fins el punt
de dir que Trottoirs de Buenos Aires,
és el naixement del tango a Europa.

SIMFÒNIC
Dissabte, 21 de novembre, a les 12 h
A càrrec de La Sala, escola de música
Festival de concerts simultanis a tota
Catalunya realitzat per l’alumnat de les
escoles de música d’arreu del territori.

BALANDRA

Mostra de les residències escèniques.

ALTRES
Dansa 20’
Dissabte, 7 de novembre, a
partir de les 19 h
A càrrec de la companyia
KARALA
Ens veiem obligades a definir-nos
quan xoquem amb els altres? Necessitem de la veritat per explicar
el nostre relat? Què i com ens definim? Aquesta peça és el resultat
de la investigació de la coreògrafa que dona resposta a aquestes
preguntes i ens presenta un viatge
a través de les altres per redescobrir-nos.

SACA EL CUERPO 		
A PASEAR
Dansa 20’
Dissabte, 7 de novembre, a
partir de les 19 h
A càrrec de Lxs Empiricxs
A partir d’una escena de Belén
Maya a la pel·lícula Flamenco
(Carlos Saura, 1995) i de la formació amb el coreògraf i pedagog
Juan Carlos Lérida, Lxs Empircxs
ens presenten aquesta peça fruit
de la investigació sobre quin és
l’origen i l’essència del moviment.

BALANDRA

DANSA

ITINERARIS

LE FINAL

¿Y DESPUÉS?

Performance i dansa
contemporània, 40’
Dissabte, 14 de novembre, a
les 19 h
A càrrec de Lucia Antonella
Sampieri i Raquel Miró Roca

Dansa flamenc
Belén Maya i Fernando López
Dimecres, 16 i dijous, 17 de
setembre a les 19 h
A càrrec de Terrats en Cultura
i una Co-producció amb el
Festival Grec 2020.

Inscripcions a partir del 7 de setembre (per als d’octubre) i el 19 d’octubre
(pels de novembre). Places limitades.

Que és el poder? Les dues creadores intentaran donar una resposta
sorgida de les seves percepcions
de la realitat en la qual es troben
immerses. Una peça crítica per investigar i reflexionar al voltant de les
opressions

COP 			
DE GRÀCIA
Teatre 80’
Dissabte, 28 de novembre, a
les 19 h
A càrrec de Los Genios Locos
En el curs d’autodefensa d’un centre cívic els assistents comparteixen confidències i aprenen a fer
front als traumes que han patit. Però, de mica en mica, l’actitud dels
participants al taller esdevé cada
cop més inquietant. Una obra de teatre amb puntades intrigants i cops
de puny d’humor negre.

Reflexió sobre la violència implícita a tota forma d’identitat; una violència que crea fronteres dràstiques
entre el “nosaltres” i “els altres”.
Més informació i entrades:
ja.cat/Y-despues
Reserves: a partir del 4 de setembre a:
elsortidor.inscripcionscc.com/ccivic/

POESIA

VERSOS CONTRA 		
EL MASCLISME
Dissabte, 21 de novembre

POESIA EN VIU
a les 19 h
A càrrec de la Carbonera, espai de
llibres i La Raposa bar vegà i llibreria feminista
Trobada de poetesses per reivindicar
la veu de les dones amb la lectura de
poemes feministes i rebels.

FILLES D’EVA
a les 20 h
Dansa vertical a càrrec de la
companyia Filles d’Eva.
De la mà de tres poetesses de diverses generacions, com són Montserrat Abelló, Maria Mercè Marçal i Gata
Catanna, sentirem les mateixes (rei)
vindicacions a través de dos cossos
en suspensió i moviment.

LLUÍS LLACH.
COM UN ARBRE NU
Dimecres, 16 de setembre, a les
17 i 18 h
Viatge multisensorial a través dels
paisatges simbòlics que han conformat l’imaginari del cantant empordanès. Visita amb Joaquim Vilarnau, comissari. Amb la col·laboració
d’Enderrock i Arts Santa Mònica.

JARDÍ BOTÀNIC:
NORD D’ÀFRICA
Diumenge, 27 de setembre, a
les 11 h
A càrrec dels Amics del Jardí
Botànic
Coneixerem la vegetació de les terres africanes que banya el nostre
Mediterrani i també part de l’Atlàntic.

BARRAQUISME 		
A MONTJUÏC

EL BARRI JUEU
DEL POBLE-SEC
Dissabte, 17 d’octubre, a les
11 h
A càrrec de Manu Valentin de
l’associació Mozaika
La visita rescata la història oblidada
d’Agudad Ahim, una associació jueva fundada a Barcelona l’any 1926
per un petit grup de jueus d’origen
sefardí que arribaren a la ciutat durant la Primera Guerra Mundial.

XARXES, AGULLES
I MARTELLS
Dissabte, 24 d’octubre 		
a les 11 h
A càrrec del Museu Etnològic
i de Cultures del Món.
Visita guiada que ens permet analitzar de quina manera han anat canviant els oficis.

ART PRIMER.
ARTISTES DE LA
PREHISTÒRIA

Diumenge, 4 d’octubre,a les 11 h
A càrrec de Castell de Montjuïc

Dissabte, 7 de novembre, a les 11 h
A càrrec del Museu
d’Arqueologia de Catalunya.

Exposició que mostra la vida a les
barraques, i com aquella població
es va anar distribuint a diferents
barris de la ciutat i a d’altres indrets.
Visitarem l’exposició de la mà del
seu comissari, l’Oriol Granados.

Una exposició a la descoberta de
les primeres manifestacions artístiques a Europa i especialment de
l’art rupestre llevantí.

MODERNISME(S)
Dimecres, 7 d’octubre, a les 16.30 h
A càrrec de MNAC
La visita ens endinsa en l’escenari de
la ciutat de finals del segle XIX i principis del XX, on els salons de la burgesia, però també la taverna, el prostíbul, el music-hall i el carrer, són els
llocs habituals de l’artista modern.

LES DONES		
AL POBLE-SEC
Dimarts, 17 de novembre, 		
a les 18.30h
A càrrec de Júlia Costa de
CERHISEC
Passejarem per diversos racons,
espais i cases del barri per conèixer la vida de diverses dones amb
història del Poble-sec.

ACTIVITAT EN FAMÍLIA

CONTES 		
EN CLAU DE SOL
Contacontes
Dissabte, 24 d’octubre, 		
a les 11.30 h
A càrrec de la Cia La Rana
Encantada.
Aquesta companyia de Veneçuela
ens submergirà en la narració oral
tradicional iberoamericana.
Activitat recomanada per a totes les edats en el marc del Festival de narració oral Un munt de
mots.

CASTANYADA AL PATI

AGENDA DE LES ENTITATS 		
AL SORTIDOR

CONCERTS DE NADAL
CORAL INFANTIL
XEMENEIA MUNT
Dimarts, 1 de desembre, a les 19 h
Concert coral infantil.

ORQUESTRA
DE CORDA D’ADULTS
Dissabte, 12 de desembre, a
les 19 h
Concert de Nadal a càrrec de l’ Associació de Músics Amateurs

Dijous, 29 d’octubre, a les 17 h
Vine a celebrar la castanyada ! Hi
trobareu diferents activitats per
gaudir d’aquesta festa popular en
família.
Activitat en col·laboració amb la
Ludoteca del Poble-sec.

LA REVOLTA
DELS CONTES
Dijous, 19 de novembre, 		
a les 17.30 h
A càrrec de Rita i Luca Film.
Una revisió moderna i políticament
incorrecte de clàssics de la literatura infantil. A partir dels 7 anys.

MANS I PEUS
DE NADAL
Dissabte, 12 de desembre, 		
a les 11 h
A càrrec de Marina Saez
En aquest taller d’estampació utilitzarem mans i peus per fer unes
felici¬tacions nadalenques molt originals!
Activitat recomanada per a infants
a partir de 6 anys

NADAL SOLIDARI
RECAPTE D’ALIMENTS
I DE PRODUCTES
D’HIGIENE PERSONAL
Més informació: poblesec.org
Organitza: Coordinadora d’Entitats
del Poble-sec

RECAPTE DE JOGUINES
I DE MATERIAL
ESCOLAR NOU
Més informació: poblesec.org
Organitza: Coordinadora d’Entitats
del Poble-sec

CAMPANYA DE
DONACIÓ DE SANG

ENTITATS AL SORTIDOR

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

ASSOCIACIÓ
CULTURAL OL’GREEN
Assajos els dimecres de 19.45
a 21.45 h

CORALINES
Per a més informació: 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

Per a més informació: olgreen.es,
info.olgreen@gmail.com

ORQUESTRA
DE CORDA D’ADULTS

ASSOCIACIÓ
SOCIOCULTURAL 		
LA FORMIGA

Per a més informació: 		
albertmartin95@hotmail.com

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

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

Dijous, 3 de desembre, de 9 a
14.30 h i de 16.30 a 21.30 h

CENTRE CULTURAL
TOMÀS TORTAJADA

Reserva prèvia: donarsang.gencat.
cat/ca/vull-donar/cita/ i selecciona
l’opció de donar sang al Centre Cívic El Sortidor.
A càrrec del Banc de Sang i Teixits

Per a més informació: 		
934 438 203 i jubicat@yahoo.es

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

ALTRES SERVEIS

TREBALL		
ALS BARRIS
Dispositiu d’Inserció del Projecte
Treball als Barris, telèfon 934 019
866, nuria.gorgues@barcelonactiva.cat i reserva plaça per a la sessió informativa.
Organitza: Barcelona Activa

CESSIÓ D’ESPAIS
Per a més informació i reserves
a:			
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
elsortidor

SALA D’ACTES
EQUIPADA AMB
ANELL MAGNÈTIC
Si voleu assistir a algun acte que es
realitzi dins la sala d’actes 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
Informació i inscripcions 		
al carrer Guitard,17
Per a més informació:
Tel. 934 912 797
sants@cpnl.cat
blocs.cpnl.cat/connectats

AGENDA

SETEMBRE
Dimecres, 16		A les 17 h i a les 18 h
Dimecres i dijous 16 i 17
19 h
Divendres, 18		
de 17 a 20 h
Diumenge, 27		
11 h

Lluís Llach. Com un arbre nu
¿Y después qué? Terrats de cultura
Park(ing) Day
Jardí botànic. Nord d’Àfrica

Itinerari
Música
Agenda de les entitats
Itinerari

Barraquisme a Montjuïc Castell de Montjuïc
Ludovico Einaudi a la gran pantalla. Pablo Olivares
Connectem amb el Botànic de Barcelona
I got rythm. Romina Krieger
El barri jueu del Poble-sec. Ass. Mozaika.
Història de les dones poblesequines
Josep Fabra de CERHISEC
El cost de la fruita
Trottoirs de Buenos Aires
Cecilia Ledesma i Jorge Blengini
Xarxes, agulles i martells
Contes en clau de sol
Castanyada al pati

Itinerari
Música
Exposició
Música
Itinerari
Xerrada

OCTUBRE
Diumenge, 4		
11 h
Dijous, 8		
19 h
Del 14 al 26 d’octubre		
Dijous, 15		
19 h
Dissabte,17		
11 h
Dimarts, 20		
18.30 h
			
Dijous, 22		
19 h
Divendres, 23		
19 h
			
Dissabte, 24		
11 h
Dissabte, 24		
11.30 h
Dijous, 29		
17 h

Cinema i debat
Música
Itinerari
Activitat familiar
Activitat familiar

NOVEMBRE
De l’1 al 30 de novembre 		
Canvi climàtic i desenvolupament sostenible
Dimarts, 3		
18.30 h
Irene Polo, la gran periodista del Poble-sec
			
Júlia Costa de CERHISEC
Dijous, 5		
19 h
Fugir per ser
Dissabte, 7		
11 h
Art primer. Artistes de la prehistòria. MAC
Dissabte, 7		
19 h i 19.30 h
Altres. Cia KARALA. Saca el cuerpo a pasear
			
Cia Lxs Empiricxs
A partir del 9 de novembre 		
No ets tu, són els teus privilegis
Dijous, 12		
18.30 h
Taller de memes feministes interseccionals.
			L’Etnogràfica
Dissabte, 14		
19 h
Le Final. Lucia Antonella Sampieri
			
i Raquel Miró Roca
Dimarts, 17		
18.30 h
Les dones al Poble-sec
			
Júlia Costa de CERHISEC
Dijous, 19		
17.30 h
La revolta dels contes. Rita i Luca Film
Dissabte, 21		
12 h
Festival Simfònic. La Sala, escola de música
Dissabte, 21		
19 h
Versos contra el masclisme
Dissabte, 21		
20 h
Filles d’Eva
Dissabte, 28		
19 h
Cop de Gràcia. Cia Los Genios Locos

Exposició virtual
Xerrades i conferències
Cinema
Itinerari
Dansa. Balandra		
Exposició
Taller
Dansa. Balandra
Itinerari
Cinema familiar
Música
Poesia en viu
Dansa Vertical. Balandra
Teatre. Balandra

DESEMBRE
Tot el desembre		
Dissabte, 12		
11 h

Nadal solidari
Mans i peus de nadal

Activitat familiar

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 4 de setembre
Presencials de dilluns a divendres, de 9 a 21 h. En línia a partir de les
8 h. Itineraris culturals: el 7 de setembre i el 19 d’octubre a partir de
les 8 h en línia. 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: 7 setmanes, tret que se n’indiqui una altra.
Data d’inici: a partir de l’1 d’octubre, tret que se n’indiqui una altra
Pagament: es farà un únic pagament en el moment de formalitzar la inscripció. Un cop formalitzada no se’n retornarà l’import. El pagament es farà en
targeta. Reducció i subvenció dels imports als tallers: per a més informació,
adreceu-vos al mateix centre. Suplements: el pagament dels suplements
es farà el primer dia de classe. Places limitades: 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 17 a 21 h, de dilluns a divendres.
TRANSPORTS

Metro: Poble Sec (L3) i Paral·lel (L2 i L3)
Autobusos: 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
En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament presencial de l’activitat a la que ha estat inscrit/a (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament), el centre podrà adaptar
aquesta activitat per a que es pugui realitzar en format virtual i es reserva el dret a canviar el
professorat, el calendari de les sessions i l’horari. Aquesta variació no suposarà que el curs es
consideri cancel·lat o suspès.
De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments, 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

Districte de
Sants-Montjuïc

