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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
https://barcelona.cat/ccalbareda

Sala Maremar
Escola Bàrkeno · Entrada 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: 
elsortidor.inscripcionscc.com
Les entrades no són numerades.
Es recomana arribar 15 minuts 
abans de l’espectacle. En cas 
que no es pugui assistir, es prega 
trucar al centre per poder alliberar 
la plaça.
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. 

A L’OMBRA   
DELS PLÀSTICS  
Diumenge 31 de gener,   
a les 11 h
Per a totes les edats

Espectacle de titelles a càrrec 
d’El Gecko con botas.
Arran d’un breu espectacle de ti-
telles d’ombra construïdes a partir 
de material de rebuig, compren-
drem les conseqüències nega-
tives de l’excés del consum de 
plàstic i la presència del mateix al 
mar i com afecta la fauna marina i 
a les persones. Posarem la “R” de 
reciclatge en pràctica i donarem 
una nova vida a les nostres deixa-
lles per crear uns titelles d’ombres 
d’allò més sostenibles.

CARNESTOLTES  
DEL POBLE-SEC
Divendres 12 de febrer,   
a partir de les 17 h

Organitza Centre Cívic El Sor-
tidor amb la col·laboració de la 
Ludoteca del Poble-sec.
No sabem si ens visitaran l’es-
bojarrat Rei Carnestoltes i la se-
va enemiga de set cames la Vella 
Quaresma, però de ben segur que 
les famílies i els infants es disfres-
saran per participar en el carnes-
toltes del Poble-sec. Quines sor-
preses ens esperen? 

ZIBILA I EL PODER 
DE LES RATLLES
Dijous 4 de març, a les 17.30 h
A partir de 3 anys 

Cinema familiar a càrrec de Rita 
i Luca films.
Durada: 55 ‘
La Zibila és una zebra adoptada 
per una família de cavalls. En el 
seu primer dia d’escola, els seus 
companys la tracten diferent i 
se’n riuen d’ella per tenir ratlles, 
però gràcies a una gran aventura 
amb el seu amic Carino recupera-
rà la seva confiança. Una història 
acompanyada de tres curts per 
celebrar la diversitat.

PESSIGOLLES
Diumenge 14 de març,   
a les 11 h 
A partir de 3 anys 

Conta-contes a càrrec de L’Et-
nogràfica
L’Ira està molt emocionada per-
què ha descobert que les seves 
mans poden fer màgia! Tot fent un 
pastís amb la seva iaia li explica 
com de divertit és jugar amb les 
papallones a fer-se pessigolles. 
Un conte preciós per parlar de 
sexualitat amb les criatures des 
de ben petites. 



CENTRE CULTURAL ALBAREDA

Cabuda limitada.  Entrada gratu-
ïta amb reserva prèvia en línia a 
https://albareda.inscripcionscc.
com, presencialment o trucant al 
934 433 719. Les reserves es po-
dran fer a partir del dilluns de la set-
mana de l’activitat.

TEATRE D’OMBRES 
GITANES
Divendres 12 de febrer,   
a les 17.30 h 
A partir de 4 anys

Espectacle i taller a càrrec del 
grup de dones que treballen la 
memòria oral gitana de Barce-
lona de l’Associació Carabutsí i 
del grup de teatre d’ombres El 
Gecko con botas.
Mitjançant la màgia de l’ombra i la 
llum, farem un viatge en el temps 
per mostrar l’arribada del poble 
gitano a Barcelona i la seva em-
premta fins a l’actualitat a la nos-
tra ciutat. Després de l’especta-
cle, els artistes ensenyaran a tota 
la família com fer teatre d’ombres. 
Hi col·labora: Carabutsí i Interac-
ció amb l’Arnau Itinerant.

CENTRE CÍVIC   
CASINET D’HOSTAFRANCS

Espectacles amb aforament limi-
tat. Cal fer reserva amb antelació 
al web: cotxeres-casinet.org/
espectacles_infantils

NAGUIS & BOBAS  
Diumenge 31 de gener 2021,  
a les 12 h
Preu: 3 €
A partir de 3 anys 

Espectacle de circ i música en di-
recte a càrrec de la Cia. Circ Los
En Naguis i en Bobas són uns per-
sonatges molt divertits, inspirats 
en els pallassos clàssics. L’objec-
tiu és simple: fer un concert… i el 
fan però en el camí es topen amb 
equilibris sobre el rulo, verticals, 
funambulisme, acrobàcies, màgia 
i sobretot, molt humor.

PEIX IRISAT  
Diumenge 28 de febrer,   
a les 12 h 
Preu: 3 €
De 2 a 8 anys

A càrrec de la Cia. Teatre Tanaka. 
El Peix Irisat, és l’animal més bo-
nic de tot l’oceà, però es troba molt 
sol. Per què els altres peixos no vo-
len jugar amb ell? Així comencen 
les aventures submarines protago-
nitzades per un peix d’escates bri-
llants i un munt d’amics... Basat en 
la col·lecció de contes il·lustrats de 
Marcus Pfister.

MANS
Diumenge 21 de març,   
a les 12 h
Preu: 3 €
A partir de 3 anys

A càrrec de la Cia. Fes-t’ho com 
vulguis
Espectacle visual ple d’imatges 
poètiques expressades amb di-
ferents llenguatges. El llenguatge 
corporal; la música; el llenguatge 
visual dels colors, la llum i les om-
bres. 

CENTRE CÍVIC   
FONT DE LA GUATLLA

SALA PEPITA CASANELLAS

Espectacles amb reserva prèvia

KL’AA, LA TEVA CANÇÓ 
Diumenge 17 de gener, a les 12 h
Preu: 3 €. De 0 a 5 anys

Experiència visual i sonora a través 
de la veu a càrrec d’Inspira teatre 
A poc a poc surto del niu, on sóc? 
Qui sóc? Amb cada so i cada pas 
em vaig fent més jo, em vaig cons-
truint i alhora puc mirar-te més a 
tu i als altres. Amb la brúixola de 
la curiositat em vaig allunyant de 
casa per descobrir nous indrets, 
noves aventures i fer el meu camí, 
la meva cançó. La cançó que em 
fa ser qui sóc. 

LA TONA I LA MEI  
Diumenge 7 de febrer, a les 12 h 
Preu: 3 €. A partir de 5 anys 

Teatre a càrrec de Trama
La Tona i la Mei han arribat a un 
lloc desconegut a la recerca d’un 
conte. Amb elles descobrirem les 
fascinants històries que han es-
tat amagades des de fa molt de 
temps. Històries de princeses que 
no volen ser princeses, de dracs 
que volen ser els nostres amics i 
de mons fantàstics on pot passar 
qualsevol cosa. 

ANTIPASTI 
Diumenge 14 de març, a les 12 h 
Preu: 3 €. Per a tota la família

Circ i màgia a càrrec de la Cia. 
El que ma queda de teatre 
L’Antipasti és un modest lloc am-
bulant de menjar italià, regentat 
per dos cuiners molt especials: el 
xef Marcelo Mascarpone i el seu 
ajudant Pepino Pepperoni. Arri-
bats directament de Napoli, cui-
naran pizzes, faran malabars amb 
tomàquets, rebots amb mandon-
guilles, equilibris amb ampolles, 
màgia amb el foc… La seva cuina 
és tot un espectacle, tot i que pot-
ser al final tot s’acaba convertint 
en un desastre. 

CARNESTOLTES
Diumenge 21 de febrer,   
a les 18 h

A càrrec de l’AVV de la Font de 
la Guatlla.
Música, jocs i concurs de dis-
fresses. 

CENTRE CÍVIC LA CADENA

CICLE: DISSABTES 
EN CADENA 
Activitats gratuïtes per a tota la fa-
mília. En totes les sessions troba-
reu una estona de joc lliure, lectu-
res de contes i esmorzar, així com 
la temàtica mensual corresponent. 

AMB “M” de MÚSICA 
Dissabte 30 de gener, a les 11 h 

“Subtil” és un espectacle musical 
amb cançons plenes de vida prò-
pia. És un destapador de cors. És 
joc de veu, sons, instruments i pa-
raules. És cerca de possibilitats. És 
improvisació.
A càrrec de Maria del Alar

AMB “C” 
de CONTACONTES 
Dissabte 27 de febrer, a les 11 h 

El follet picarol viatja al país dels 
sons meravellosos”, on es trobarà 
amb un músic de carrer, una famí-
lia ben nombrosa de flautes i altres 
instruments dels quals podran co-
nèixer històries musicades.
A càrrec de Marta Bosch i Os-
car Ruiz 

AMB “I” d’IGUALTAT 
Dissabte 27 de març, a les 11 h 

“Equinkana” Una gimcana feminis-
ta plena d’obstacles representatius 
i significatius, que ens faran pensar 
en les discriminacions que sofrim 
les dones. L’espai estarà ple de 
proves a superar.
A càrrec de Xènia Morgado i Al-
ba Prieto.

SALA MAREMAR

La programació d’aquesta sala 
forma part del circuit Barcelona 
Districte Cultural. 

CINEMA FAMILIAR - 
PETIT CINECLUB 

LA RATA PIRATA  
I ALTRES 
AVENTURES  
PER CRÉIXER 
Diumenge 21 de febrer,   
a les 12 h 
Entrada gratuïta amb reserva 
prèvia
A partir de 3 anys

ÀGATA, LA MEVA 
VEÏNA DETECTIU 
Diumenge 21 de març,   
a les 12 h 
Entrada gratuïta amb reserva 
prèvia
A partir de 6 anys.

En cas de força major deriva-
da 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. Aques-
ta variació no suposarà que el
curs es consideri cancel·lat o
suspès.

UNA POMA,   
UN POMER 
Divendres 26 de febrer, a les 18 h 
A partir de 2 anys 

Espectacle de la Cia. De_Paper 
en el marc del Barcelona Dis-
tricte Cultural. 
L’Aran ha clavat una queixalada a 
una poma i a dins hi ha trobat un 
petit tresor; una llavoreta espavila-
da que, amb l’ajuda de la terra i la 
pluja, es convertirà en un preciós 
pomer. Llibretes i cançons popu-
lars ens expliquen el cicle de la vi-
da i l’increïble món de les plantes. 
Un espectacle delicat, per fer gau-
dir als infants dels petits detalls i 
de la poesia de les coses senzilles.

CERCLE   
DE LECTORES  
I LECTORS JOVES 
IBISCOTTI:  
AFRICAN MENINAS  
Divendres 5 de març,   
a les 17.30 h 
A partir de 4 anys 

A càrrec del cercle de lectores i 
lectors d’iBiscotti 
Trobada per parlar de llibres i com-
partir l’amor per les històries. Es 
començarà llegint African meninas 
(edicions Wanafrica), un llibre de 
contes de dones africanes que han 
marcat la història. A partir d’aques-
ta lectura, farem diverses activitats: 
escoltar música, dibuixar, fer-nos 
preguntes, buscar respostes. Un 
projecte d’iBiscotti que estimula la 
creativitat i la imaginació. 

TRIFULGUES  
DEL SOL I LA LLUNA  
Dissabte 27 de març,   
a les 17.30 h 
De 2 a 5 anys 

A càrrec de la Cia. Rah-mon Roma
El sol, un cargol, la lluna i un ratolí 
són els protagonistes dels dos pe-
tits contes d’aquest espectacle de 
petit format amb objectes i titelles. 
Les cançons, la música i els sons 
en són els vehiculadors. 


