
Districte de
Sants-Montjuïc 

ACTIVITATS 
EN FAMÍLIA

Centres cívics 
de Sants-Montjuïc

CC Albareda
CC Casinet d’Hostafrancs
CC Font de la Guatlla
CC El Sortidor
CC Casa del Rellotge – Sala Pepita
Casanellas – Sala Maremar
CC La Cadena

Setembre – desembre 2020

ADRECES

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 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 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 Cultural Albareda
C. Albareda, 22-24 · 08004 Barcelona · Tel. 934 433 719
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/albareda

Sala Maremar
Escola Bàrkeno · Pg. Zona Franca 54-56
08038 Barcelona

Sala Pepita Casanellas
Pg. Zona Franca, 185 · 08038 Barcelona · Tel. 932 563 730
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/casadelrellotge 

barcelona.cat/sants-montjuic

CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR 

Activitats gratuïtes amb inscripció 
prèvia amb un màxim de tres re-
serves.
Les entrades no són numerades.
Es recomana arribar 15 minuts 
abans de l’espectacle, en cas con-
trari, es perd la reserva.
No es podrà accedir a la sala un 
cop començat l’espectacle.
Aforament limitat en compliment 
de les mesures sanitàries adop-
tades per l’Ajuntament de Barce-
lona. 

CONTES 
EN CLAU DE SOL 
Dissabte 24 d’octubre, 
a les 11.30 h
Per a totes les edats

Contacontes a càrrec Cia La 
Rana Encantada. 
En el marc del Festival de nar-
ració oral Un munt de mots, la 
companyia La Rana encantada 
de Veneçuela ens submergirà en 
la narració oral de tradició ibero-
americana. Cançons que es nar-
ren i contes que es canten per a 
descobrir noves històries de l’altra 
banda del planeta. 

CASTANYADA 
AL PATI
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. En col·laboració amb la 
Ludoteca del Poble-sec.

LA REVOLTA 
DELS CONTES
Dijous 19 de novembre, 
a les 17.30 h
A partir dels 7 anys

Cinema a càrrec de Rita i Luca 
Film
Aquest � lm recupera els personat-
ges i relats clàssics coneguts per 
tothom i els dona la volta, introdu-
int girs enginyosos, sorprenents i 
rabiosament actuals. L’adaptació 
respecta l’esperit transgressor de 
Roald Dahl i encara va més enllà 
tot barrejant les històries entre sí 
per fer-ne una de nova i trepidant. 



CENTRE CULTURAL ALBAREDA

Les reserves es podran fer a partir 
del dilluns de la setmana de l’acti-
vitat. Places limitades.

DIBUIXEM 
COM MATISSE 
I CELEBREM 
LA CASTANYADA
Dijous 29 d’octubre, 
a les 17.30 h
A partir de 4 anys

Entrada gratuïta amb reserva 
prèvia.
Catàrtic ens proposa un viatge 
l’exuberant món ple de color de 
l’artista Henri Matisse. Crearem 
una obra a partir dels papers reta-
llats i el collage, tècniques que va 
desenvolupar en la seva darrera 
etapa. 
A partir de les 19 h, el Consell de 
Cultura Popular i Tradicional del 
Poble-sec ens convida a jugar a 
jocs tradicionals mentre torrem 
castanyes. L’activitat es farà si la 
normativa vigent de � nals d’octu-
bre ho permet. Amb la col·laboració 
d’Ecop i l’Associació de Comerci-
ants del Poble-sec-Paral·lel.

CENTRE CÍVIC   
CASINET D’HOSTAFRANCS

ELS VIATGES
D’EN FILALICI 
Diumenge 25 d’octubre, a les 12 h
Preu: 3 €
A partir dels 4 anys 

En Filalici descobreix, a través d’un 
pou, l’entrada en 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 � ns que l’ordre 
natural dels dos mons es trastoca. 
Les conseqüències seran imprevisi-
bles… El camí de la imaginació no té 
límits. Titelles, ombres i videoprojec-
cions amb música en viu!

LA PETITA CAPMANY 
Diumenge 22 de novembre, 
a les 12 h 
Preu: 3 €
A partir dels 5 anys

A càrrec de la Cia. Teatre Tanaka. 
La Maria Aurèlia no entén la feina del 
seu pare. Aviat descobrirà que el món 
que coneix està en perill: tot pot de-
saparèixer. Acompanyada d’en Patu-
fet, entrarà en un univers on perso-
natges del folklore català l’ajudaran a 
lluitar contra l’Oblit, a descobrir-se a 
si mateixa i a millorar la relació amb 
el pare. Un viatge tendre i divertit a 
través de les tradicions populars per 
viure una aventura fantàstica i emo-
cionant.

ESPECTACLES 
INFANTILS DEL PAU 
SENSE TREVA
28, 29 i 30 de desembre, 
a les 17.30 h
Preu: 3 €

Per més informació, consulta a la 
web: www.cotxeres-casinet.org/pau

Caldrà fer reserva online a:
cotxeres-casinet.org/espectacles_
infantils

CENTRE CÍVIC   
FONT DE LA GUATLLA

SALA PEPITA CASANELLAS

UN MÓN DE CARTRÓ 
Diumenge 4 d’octubre, 
a les 12 h
De 3 a 8 anys
Activitat gratuïta emmarcada 
dins la Dansa Quinzena 
metropolitana.

A càrrec de CreaMoviment
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 
músiques. 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’escenogra� a 
de l’espectacle.

LA TONA I LA MEL 
Diumenge 8 de novembre, 
a les 12 h
A partir dels 5 anys
Preu: 2,67 €

Teatre a càrrec de Trama
La Tona i la Mei han arribat a un 
lloc desconegut a la recerca d’un 
conte. 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.

HOP TARDOR
Diumenge 13 de desembre, 
a les 11 h 
Activitat gratuïta emmarcada 
dins El Festival HOP 2020

Jornada familiar de danses ur-
banes
Més detalls a 
www.casadelrellotge.net

11è FESTIVAL DE 
NARRACIÓ ORAL 
UN MUNT DE MOTS
Dissabte 24 d’octubre, 
a les 18 h

Com cada any ens visitarà un 
rondallaire amb un munt de con-
tes màgics d’arreu del món.

HALLOWEEN 
Dissabte 31 d’octubre, 
a les 18 h

Festa de disfresses esgarrifoses, 
jocs terrorí� cs i moltes sorpreses 
més. 

CENTRE CÍVIC LA CADENA

CICLE: DISSABTES 
EN CADENA 
Activitats gratuïtes per a tota la fa-
mília. En totes les sessions trobareu 
una estona de joc lliure, lectures de 
contes i esmorzar, així com la temà-
tica mensual corresponent. 

AMB “P” 
DE PALLASSA 
Dissabte 3 d’octubre, a les 10 h 

Al Parc de Can Sabaté 
“El drac aventurer” és un especta-
cle dirigit a nens i nenes a partir de 
3 anys. 

AMB “A” 
D’ART EN FAMÍLIA 
Dissabte 24 d’octubre, 
a les 11 h 

Comunicació i expressió mitjan-
çant l’art. Us proposem una acti-
vitat per submergir-vos en la crea-
tivitat, l’art i l’alegria d’estar i viure. 

AMB “C” DE CUINA 
Dissabte 28 de novembre, 
a les 11 h 

Anem a cuinar junts! Activitat parti-
cipativa i amb degustació, dirigida 
a famílies que volen menjar sa i de 
forma variada. 

MONOGRÀFICS 

COMUNICACIÓ 
CONSCIENT 
PER A FAMÍLIES 
Dijous 22 d’octubre, 
de 19 a 20 h 
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia 

A càrrec de Sara de Miguel 
Xerrada per millorar la comunica-
ció familiar per tal de crear relaci-
ons personals satisfactòries, basa-
des en el respecte i la cooperació.

SALA MAREMAR

CICLE 
PETIT CINECLUB 
Programació de cinema gratuï-
ta que forma part del Barcelona 
Districte Cultural.
Cal fer reserva prèvia a través del 
correu
salamaremar@casadelrellotge.net

ZIBILA I EL PODER 
DE LES RATLLES
Diumenge 27 de setembre, 
a les 12 h
A partir dels 3 anys

Vine a conèixer la Zibila i el poder 
de les seves ratlles! Una història 
acompanyada de tres curts per 
celebrar la diversitat.

SOLAN&ERI
Diumenge 25 d’octubre, 
a les 12 h
A partir dels 5 anys

Una pel·lícula plena de detalls 
imaginatius i personatges entra-
nyables amb un rerefons irònic 
sobre els esdeveniments polítics 
actuals.

JACOB, MIMI I ELS 
GOSSOS DE BARRI
Diumenge 29 de novembre, 
a les 12 h
A partir dels 7 anys

Una pel·lícula que planteja el pro-
blema de la gentri� cació pels més 
petits i que ens mostra la força de 
la unió entre diferents per poder 
defensar causes comunes.

En cas de força major deriva-
da de la crisi sanitària actual 
i/o perquè qualsevol autoritat 
governamental no permeti 
el desenvolupament presen-
cial de l’activitat a la que us 
hagueu inscrit/a (donat que 
aquesta circumstància pot 
restringir l’accés a l’equipa-
ment), el centre podrà adap-
tar aquesta activitat per a 
que es pugui realitzar en for-
mat virtual i es reserva el dret 
a canviar la data, l’hora i les 
persones actuants. Aques-
ta variació no suposarà que 
l’activitat es consideri cancel-
lada o suspesa.


