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El centre està preparat per adaptar les activitats presencials al format virtual en cas de força major
derivada de la crisi sanitària que
comportés restriccions d’accés a
l’equipament. Consulta’ns quines
són les condicions i les necessitats
tècniques si creus que pots tenir dificultats per participar des de casa.
Les possibles variacions no suposaran que es consideri cancel·lat o
suspès.
INFORMACIÓ DELS TALLERS
Durada dels tallers:
7 setmanes,
tret que se n’indiqui una altra.
Data d’inici:
a partir del 19 d’abril,
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:
Adreceu-vos al mateix centre.
Suplements: el pagament dels
suplements es farà en efectiu
el primer dia de classe.
Places limitades: els grups
hauran de tenir un mínim d’inscrits per poder impartir-los.

HUMANITATS

VIATGE ALS TEUS ORÍGENS. GENEALOGIA I
HISTÒRIA FAMILIAR

Dilluns, de 18.30 a 20.30 h del 26
d’abril al 7 de juny (6 sessions)
Preu: 37,27 €
Tallerista: Manu Valentín. Historiador i investigador dedicat a
la recerca de la història familiar
La recerca genealògica utilitza registres històrics (civils, parroquials,
notarials, militars, hemeroteques,
etc.) per demostrar l’ascendència i el
parentiu, complementant la informació obtinguda d’altres fonts, com per
exemple documents familiars o testimonis orals. Coneixerem mètodes
d’investigació històrica i eines informàtiques per a la gestió i representació de la informació genealògica.

CAL·LIGRAFIA PERSA I
CULTURA IRANÍ

Dijous, de 19 h a 20.30 h, del 29
d’abril al 27 de maig (5 sessions)
Preu: 23,30 €
Tallerista: Ouldouz Ghashghaie
de l’Associació Abrazo Cultural
A través de la cal·ligrafia persa ens
introduirem a la cultural, la literatura i
història de l’Iran. Aprendrem els grafismes més bàsics i també quins son
els materials adequats per la tècnica
de l’escriptura com la tinta i les canyes.
RECURSOS

ESCACS EN SÈRIE

Dimarts, de 19 a 20.30 h del 27
d’abril al 18 de maig (4 sessions)
Preu: 18,64 €
Tallerista: Joan Xancó. Mestre
Català de l’Escacs Comtal Club

Nou taller
Taller virtual
Cuina vegetariana
Activitats
mediambientals

En aquest taller d’iniciació als escacs
coneixerem les tàctiques, les estratègies i obertures més famoses com les
que han donat peu a una de les sèries
més seguides del 2020. Les sessions
seran dinàmiques i veurem com d’una
forma lúdica, es pot perdre la por a
aquest joc competitiu. Cal tenir nocions de moviments de peces.

SARGITS PER RECUPERAR LA ROBA

Dimecres de 18 a 20 h, del 5 de
maig al 2 de juny. (5 sessions)
Preu: 36,54 €
Tallerista: Marta Gaja i Sílvia
Jou de l’Associació Upcycling
Barcelona
El sargit és una tècnica de costura
tradicional que es fa servir per reparar parts de la roba que estan gastades o reforçar la decoració d’una
peça. En aquest taller recuperarem
aquest cosit, que es solia fer a mà,
amb l’objectiu d’allargar la vida de la
nostra roba, recuperar una manera
de fer i de pensar.

ENTREM AL JOC.
COM FER MÉS DIVERTIT
EL DIA A DIA

Dimecres, de 18.30 a 20 h del 21
d’abril al 5 de maig (3 sessions)
Preu: 15,53 €
Tallerista: Ferran Altarriba Bertran
Des que ens llevem fins l’hora d’anar
a dormir fem una pila de tasques molt
comuns i que a priori poden semblar
avorrides. En aquest taller aprendrem
a transformar aquestes tasques quotidianes en noves experiències. Posarem en pràctica tècniques creatives,
com la gamificació, per tal de ressaltar el costat lúdic de les nostres vides.

QUIN TEMPS FARÀ
DEMÀ?

MANS A L’ÒPERA. AMOR
I PASSIÓ A L’ESCENARI
Dimecres, 18.30 a 20 h del 28
d’abril al 26 de maig. (4 sessions)
Preu: 18,64 €
Tallerista: Romina Krieger

La primavera és el moment per cantar
a l’amor, la passió, l’engany i gelosia.
En aquest taller es donaran les eines
bàsiques per comprendre el món de
la música clàssica, i especialment
l’òpera. Analitzarem les anècdotes,
els secrets dels seus intèrprets i autors a través les relacions amoroses
dels seus personatges més famosos.

Taller d’iniciació a la meteorologia
Dilluns, de 18.30 a 20 h del 3 al 31
de maig (4 sessions)
Preu: 18,64 €
Tallerista: Marcel Costa Vila.
Catedràtic d’Ensenyament
Secundari i membre del grup
de treball de Scientia Omnibus
Fas servir els refranys per referir-te al
temps? En aquest taller d’iniciació a
la meteorologia aprendrem les claus
per interpretar el temps més enllà
dels refranys dels nostres avis i avies.
Comprendrem els processos atmosfèrics bàsics i conceptes com esclafits, anticicló, masses d’aire prendran
sentit en el nostre dia a dia. També
aprendrem a fabricar algun aparell
meteorològic casolà amb materials
reciclats i quines actituds podem
adoptar per fer front a l’emergència
climàtica que estem vivint.

ECOLOGIA URBANA:
HORTS A LA CIUTAT
Dijous, de 19.30 a 21 h
del 30 d’abril al 4 de juny
Preu: 37,27 €
Tallerista: Educahorts

Taller per introduir-nos a la agroecologia a la ciutat.
El centre cívic disposa de 3 taules de
cultiu que es podran fer servir com a
planters. Per fer-ne ús cal que contacteu amb el centre cívic.

EXPRESSIÓ

VOGUING

Dijous, de 19 a 20.30 h del 22
d’abril al 3 de juny
Preu: 38,37 €
Tallerista: Jenny Xtravaganza

BALLET FITNES

Dilluns, de 18.30 a 19.45 h, del 19
d’abril al 7 de juny
Preu: 31,97 €
Tallerista: Valentina Freidfeld

QUADERN D’AQUAREL·LA
BOTÀNICA

Dilluns, de 19 a 21 h, del 19 d’abril
al 31 de maig (6 sessions)
Preu: 43,85 €
Tallerista: Mònica Custodio

DANSA AFRICANA

Dimecres, de 20.15 a 21.30 h, del
21 d’abril al 2 de juny
Preu: 31,97 €
Tallerista: Tamara André

ZUMBA

Dimarts, de 19.45 a 20.45 h,
del 20 d’abril a l’1 de juny
Dimecres, de 19 a 20 h,
del 21 d’abril al 2 de juny
Preu: 25,58 € (per grup)
Tallerista: Jimena Montivero

SALUT I CREIXEMENT
PERSONAL

CUIDAR-NOS. TALLER
D’ARTTERÀPIA

Dilluns 18 a 20 h, del 19 d’abril
al 17 de maig (5 sessions)
Preu: 36,54 € Suplement: 15 €
Tallerista: Raquel Garcia d’Alia
Associació de dones per a la recerca i acció

CREATIVITAT

CERÀMICA INICIACIÓ

Dilluns, de 19 a 21 h, del 19 d’abril
al 31 de maig (6 sessions)
Dijous, de 19 a 21 h, del 22 d’abril
al 27 de maig (6 sessions)
Preu: 43,85 € per grup
Suplement per a material: 12 €
Tallerista: Flor López

Taller de creixement personal i autoconeixement a través del desenvolupament del potencial creatiu de
cada persona. Es treballarà amb arts
visuals, moviment, música, escriptura i altres processos creatius. No es
necessiten coneixements previs en
aquestes disciplines per a participar.

MEDITACIÓ I RELAXACIÓ

Dilluns, de 18.15 a 19.45 h, del 19
d’abril al 7 de juny
Preu: 38,37 €
Tallerista: Patricia Vallés

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA I SÒL PÈLVIC

Dimarts, de 18.30 a 19.45 h, del 20
d’abril a l’1 de juny
Preu: 31,97 €
Tallerista: Sílvia Lezcano

HATHA IOGA AVANÇAT

Dimarts, de 20.15 a 21.30 h, del 20
d’abril al 8 de juny (8 sessions)
Dijous, de 20.15 a 21.30 h, del 22
d’abril al 10 de juny (8 sessions)
Preu: 36,54 €
Tallerista: Viviana Fortino
És imprescindible tenir-ne un nivell
mitjà. Taller que requereix un esforç
físic elevat.

PILATES

IOGA ASHTANGA VINYASA

Dijous, de 9.15 a 10.30 h, del 22
d’abril al 3 de juny
Preu: 31,97 €
Tallerista: Sílvia Serrano

Dilluns, de 9.30 a 10.45 h,
del 19 d’abril al 7 de juny.
Preu: 31,97 €
Divendres, de 18 a 19 h,
del 30 d’abril a l’11 de juny.
Preu: 25,58 €
Tallerista: Jesús Aragón

IOGA DINÀMIC

Dimarts, de 20 a 21.15 h, del 20
d’abril a l’1 de juny
Preu: 31,97€
Tallerista: Silvia Lezcano
Taller que requereix un esforç físic
mig. Cal vestir roba còmode.

HATHA IOGA INICIACIÓ

Dimarts, de 18.45 a 20 h, del
20 d’abril al 8 de juny (8 sessions)
Dijous, de 18.45 a 20 h, del
22 d’abril al 10 de juny (8 sessions)
Preu: 36,54€ per grup
Tallerista: Viviana Fortino

PILATES MATT

Dilluns, de 18.45 a 20 h, del 19
d’abril al 7 de juny.
Preu: 31,97 €
Tallerista: Jesús Aragón

A TAULA! CICLE DE CULTURA I GASTRONOMIA. Tallers de cuina
Els tallers es realitzaran de manera virtual mitjançant la plataforma
Zoom. L’enllaç i la contrasenya que
permetran accedir a l’aula virtual
es faran arribar a les participants a
través del correu electrònic. Tota la
informació relativa al funcionament
d’aquests tallers es rebrà en el moment de formalitzar la inscripció.
L’import per taller és de 10,36 €
(IVA inclòs i aplicació del 15% de
descompte segons tarifa vigent)

TÈCNIQUES DE COCCIÓ:
EL SOFREGIT I LA CUINA
EN CRU

Dilluns 19 d’abril, de 18.30 a 20.30 h
Tallerista: Clara Sivila

OSHI-SUSHI I
CHAKIN-SUSHI

Dilluns 17 de maig, de 18 a 20 h
Tallerista: Miho Miyata

AMANIDES TAILANDESES

Dimecres 26 de maig, de 18 a 20 h
Tallerista: Agnès Dapère

APERITIUS DE REVETLLA
Dijous dia 3 de juny, de 18.30
a 20.30 h
Tallerista: Josep Vidal

BANCHAN

Dimarts 27 d’abril, de 18.30
a 20.30 h
Tallerista: Jenny Chih Chieh Teng

RECEPTES SENSE
FOGONS

Dilluns 7 de juny, de 18.30 a 20.30 h
Tallerista: Rosa Mari Garcia

LASANYES VEGETALS
PER LLEPAR-SE’N ELS
DITS
Dimarts 4 de maig, de 18.30
a 20.30 h
Tallerista: Jordi Rey

CUINA DE LES ILLES
BALEARS

Dilluns 14 de juny, de 18.30
a 20.30 h
Tallerista: Eugènia Guiscafré

ESPECIAL TENTACLES:
CALAMAR I CANANA
Dijous 6 de maig, de 18 a 20 h
Tallerista: Anna Bozzano

FONAMENTS DE LA
CUINA SALUDABLE I
SOSTENIBLE

Dijous 13 de maig, de 18 a 20 h
Tallerista: Maria Alcolado

CUINA VEGANA DE
PRIMAVERA

Dimecres 16 de juny, de 18 a 20 h
Tallerista: Marta Toledo

PROGRAMACIÓ
CULTURAL
Totes les activitats són gratuïtes tret que s’indiqui el contrari.
Per a més informació consulteu el web:
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor i el facebook/centrecivic.elsortidor
En cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o perquè qualsevol
autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la que
ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot
restringir l’accés a l’equipament) el centre podrà adaptar aquesta activitat per a
que es pugi 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 les
activitats es considerin cancel·lades o suspeses.

CINEMA
EXPOSICIONS
CONFERÈNCIES I XERRADES
MÚSICA
ARTS ESCÈNIQUES
ACTIVITAT EN FAMÍLIA

Cal inscripció prèvia
Balandra. Residències d’arts escèniques
Activitat en perspectiva de gènere
Activitat mediambiental

EXPOSICIONS

ERRE QUE R

Del 12 d’abril al 2 de maig
A càrrec de Upcycling Barcelona
L’exposició qüestiona els models de producció i consum del fast-fashion. Saber
d’on procedeix la roba que comprem (el famós moviment #who made my clothes) ens farà més responsables i ens ajudarà a prendre consciència de l’impacte
mediambiental derivat de la indústria tèxtil. L’exposició s’acompanya d’una instal·lació que simula iniciatives com les swap-party (mercats d’intercanvi de roba)
per demostrar que una altra moda és possible.

SORTIR AL CARRER

Del 10 al 30 de maig
A càrrec de Sandra Gross, amb la col·laboració del projecte Baixem
al Carrer de la Coordinadora d’Entitats del Poblesec
Una trobada a la plaça amb una amiga,
voluntària del projecte, va obrir la porta la
mirada fotogràfica plena de sensibilitat,
delicadesa i empatia de la Sandra Gross.
La pèrdua de mobilitat i la manca d’ascensors confina desenes de persones grans
a casa seva sense possibilitats de sortir.

IGUALTAT DE GÉNERE I OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Exposició virtual. De l’1 al 20 de juny
A càrrec de la Fundació MUSOL

Aquesta exposició virtual mostra diverses fotografies de dones de Bolívia, Guatemala i Senegal amb un únic objectiu com és la lluita per la igualtat d’oportunitats en la vida política, l’educació, la sanitat i l’alimentació digne.

CINEMA

FRANCESC BOIX, UN FOTÒGRAF A MATHAUSEN

Dijous 10 de juny, a les 19 h
Cinefòrum amb el director. A càrrec d’Òmnium Cultural Sants-Montjuic
Documental dirigit per Lorenzo Soler sobre la vida del fotògraf Francesc
Boix (Poble-sec, 1920 – París, 1951), militant comunista i exiliat republicà que va
patir captiveri en el camp de concentració nazi de Mauthausen. Les fotografies
que va poder extreure del camp van ser proves inqüestionables en els judicis de
Nüremberg.

(IN)DIGESTIÓ: LLUITES I RESISTÈNCIES DE DONES
EN EL SISTEMA ALIMENTARI

Dijous 17 de juny, a les 20 h
Cinefòrum a la fresca a càrrec de Marta Ruiz, de L’Etnogràfica. Antropologia per la transformació social
Les protagonistes dels documentals “Solo son peces” i “Mamá, soy campo y soy
ciudad” resisteixen en un sistema alimentari masclista i racista que invisibilitza
les seves experiències de precarietat.

CONFERÈNCIES I XERRADES

POBLE-SEC DESAPAREGUT

Dijous 6 de maig, a les 19 h
Presentació de llibre a càrrec dels seus autors Josep Guzmán i
Arnau López
La vida quotidiana del Poble-sec en un
llibre: un viatge des de 1869 fins als anys
seixanta en imatges contextualitzades
amb les mirades i vivències dels veïns i
veïnes del Poble-sec.
Organitza Òmnium Cultural
Sants-Montjuic

LA SANITAT DEL POBLE-SEC AL LLARG DEL SEGLE XX

Desprès d’un any en què els serveis de salut s’han mostrat indispensables, recorrem els seus inicis al barri del Poble-sec. Reflexionarem sobre el naixement
dels serveis sanitaris que hi ha al barri, l’articulació amb la població i la història
urbana i el seu impacte sobre l’entorn.

L’HOSPITAL DE LES BARRAQUES

Dimarts 4 de maig, a les 18.30 h
A càrrec de Xavier Rodríguez i Josep Guzmán, membres de CERHISEC
Els orígens i primeres dècades de l’actual hospital de la Fundació Sant Pere
Claver, que de seguida esdevé la referència sanitària del barri, especialment de
la zona de les barraques de la muntanya. Postguerra, acció catòlica, barreja classes socials, desenvolupament sanitari i misèria.

DR. PERE FRANQUESA, UN METGE DEL POBLE-SEC
Dimarts 11 de maig, a les 18.30 h
A càrrec de Josep Guzmán, membre de CERHISEC

Els carrers i places amb nom de metge quasi sempre van associats a descobriments. En canvi, la plaça Doctor Pere Franquesa ret homenatge a un metge del
barri que no en va fer cap. Per què?

CENTRES I LOCALS DE SALUT AL PEU DE LA MUNTANYA
Dimarts 18 de maig a les 18.30 h
A càrrec de Josep Fabra, membre del CERHISEC

Repassem els emplaçaments més destacats de la sanitat al barri, des de consultoris i farmàcies amb una gran vinculació al barri a institucions més grans i
especialitzades.

BARCELONA I LA CRISI CLIMÀTICA.
CANVI DE MODEL DE CONSUM I RESIDUS

L’ANY 2019 L’Ajuntament de Barcelona va crear la Taula d’emergència climàtica
per definir mesures concretes i fer front a aquesta crisi. Les activitats proposades posen èmfasi en el canvi de model de consum i residus i a donar informació a
la ciutadania per saber com revertir aquest model des de l’activisme del dia a dia.

TALLER DE RECICLATGE DE PANCARTES PUBLICITÀRIES
Dissabte 24 d’abril, a les 11 h
A càrrec de Upcycling Barcelona

En aquesta jornada reivindicativa posarem en valor la reutilització de material
com la lona de les pancartes per transformar-la en testos i punts de llibres.

CURA DE LA BOCA

Dilluns 10 de maig, a les 18.30 h
A càrrec de Zero Waste Barcelona
Taller teòric i pràctic en el que parlarem de les pastes de dents comercials, col·
lutoris i accessoris per la cura de la boca i veurem alternatives més naturals o
casolanes. Tindrem en compte l’impacte ambiental que poden tenir i l’efecte en
la nostra salut i elaborarem una pasta de dents al gust de cadascú en directe.

ENERGETIX

Dimarts 8 de juny, a les 18.30 h
Presentació del projecte. Grup de suport d’energia del Poble-sec
Arrel de la crisi de COVID-19, es va crear aquest grup de suport amb l’objectiu de
promoure la consciència climàtica entre els veïns i veïnes del Poble-sec a l’hora
que es crea una comunitat organitzada per fer un barri més sostenible.

SORTIR AL CARRER, MIRADA FOTOGRÀFICA
Dijous 13 de maig, a les 18.30h
A càrrec de Sandra Gross

Fotografiar i documentar la realitat també inclou la càrrega subjectiva i personal
de qui mira. L’autora de l’exposició Sortir al carrer explicarà el procés creatiu,
tècnic i personal amb el que ha desenvolupat el reportatge.

MÚSICA

CAMELLIA

Dijous 22 d’abril, a les 19 h
A càrrec de la Companyia Dell’Anima
Amb la col·laboració d’Òmnium Cultural Sants-Montjuic
“Les flors de debò”, relats de Mercè Rodoreda, són retrats de dones que lluiten, viuen,
sedueixen, canten... Apareixen a Viatges i
Flors i Dell’Anima les fan dialogar amb repertori de Telemann, Leclair, Rameau i d’altres a
dos violins. Una conjunció de la veu sensible
i directa de l’escriptora i la delicadesa universal i perenne de la música barroca.

L’ENCÍS DEL MEDITERRANI
Dijous 27 de maig, a les 19 h
A càrrec de Cantícum Trio

Un conjunt de càntirs, una flauta travessera o un clarinet, i una guitarra clàssica
mostren la unió i diversitat de les ribes i tradicions al voltant del nostre mar. Una
oportunitat per descobrir la música clàssica mediterrània. Peces de Baltasar
Samper, Dusan Bogdanovic, Ernest Bloch i dels propis components.

FESTIVAL SIMFÒNIC

Dissabte 12 de juny, a les 18 h
A càrrec de La Sala, escola de música
Concert dels alumnes de l’Escola de música La Sala, que amb 20 anys ha promocionat la música al barri del Poble-Sec. El Festival Simfònic agrupa més de
100 concerts simultanis en llocs emblemàtics de Catalunya i les Balears i la d’enguany és la 10a edició.

ARTS ESCÈNIQUES

DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA
Dijous 29 d’abril, a les 20 h

SILVER BALLAD I LES SEVES
#PRÁCTICASDELOINVISIBLE
Dansa contemporània, 30’
A càrrec de La Súbita

#practicasdeloinvisible són l’espai de trobada i de llibertat compartit amb altres
dones inspiradores, creadores, amigues i artistes de diferents disciplines. Venen
de la invisibilitat de la dona i del que passa quan una hi reflexiona i hi posa el cos.
Són també un contenidor de pràctiques de composició instantània sorgides arran del procés de creació de Silver Ballad, una nova proposta escènica cuinada
a foc lent per La Súbita.

FILLES D’EVA

Dansa vertical, 15’
A càrrec de Filles d’Eva
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. Una coreografia
vertical que combina contemporani i acrobàcia aèria amb elements de hip-hop i
dancehall. Una reflexió al voltant de la situació de la dona.

CÀVEA

Dansa contemporània, 20’
Dijous 20 de maig, a les 19 h
A càrrec de Kernel Dance Theatre
Càvea no vol mostrar només el simple fet d’estar atrapat, tancat i protegit, sinó
que busca anar molt més lluny i fer reflexionar sobre el significat i el fet d’estar
atrapat en una comoditat. Càvea fa un zoom a fets generalitzats que desencadenen aquest treball particular i intrínsec. Un treball de dansa contemporània que
es combina amb altres llenguatges com el teatral i les arts marcials.

TRAS EL VELO

Teatre físic, 60’
Dijous 20 de maig, a les 19.30 h
A càrrec de Tras el Velo
Els debats interns d’una dona musulmana, tensionada per la cultura familiar, la
mirada dels altres i la radicalització d’un islamisme creixent. Qui és ella? Quina és
la seva veu? Quin vincle té amb aquests que cometen atrocitats en nom de l’islam? El vincle és seu o li imposen els altres? Una exploració de la pròpia identitat
traduïda a l’expressió corporal, potser el llenguatge més universal.

LA FILOSOFIA DE LA CULLERA
Teatre, 60’
Dissabte 19 de juny, a les 20h
A càrrec de Chill

Gana, avarícia, poder i sexe es mesclen amb els ingredients a la cuina de Can
Cullerot. Quatre actors i actrius representen vuit personatges que, a tota velocitat, cauen presa dels instints més bàsics i anteposen les seves necessitats al
companyerisme, la bona cuina i, sobretot, els clients.

ACTIVITATS EN FAMÍLIA

PLAERS QUE OBREN MONS

Dissabte 10 d’abril, a les 11 h
A càrrec de l’equip del Projecte SexualitatS-Educació sexual Feminista, de Sidastudi
Taller per criatures de 3 a 12 anys i famílies on pensarem al voltant del cos i la
sexualitat a través de la creativitat i el joc: investigarem sobre la diversitat corporal i genital a través de la plastilina, explorarem com funciona la sensibilitat dels
nostres cossos a partir de la metàfora de les pessigolles i triarem missatges que
ens agradin sobre diversitat afectiva i familiar per fer-ne un treball plàstic.

MR. ARLET

Divendres 28 de maig, a les 17 h
A càrrec de la Cia Moi Jornada
Mr Arlet, comediant, malabarista, manipulador d’objectes, equilibrista 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.

EL NEN I EL MÓN

Dijous 3 de juny, a les 17.30 h
O menino e o mundo 80’. Alê Abreu, Brasil, 2013
Un nen petit viu amb la seva família en una idíl·lica zona rural del Brasil, fins que
el seu pare ha de marxar a treballar a la ciutat. El nen decideix emprendre un
viatge per trobar-lo, una aventura apassionant que el portarà a descobrir un altre
món controlat per la tecnologia, les màquines i els mitjans de comunicació. A
partir de 7 anys.

PROJECTES

CERCALLIBRES
De l’1 al 30 d’abril

Torna el cercallibres al Poble-sec. Amb la literatura com a protagonista, es
programaran un seguit d’activitats per tal de fomentar la igualtat de gènere,
l’economia social i solidària i la interculturalitat. Diverses entitats, escoles, els
centres cívics i la biblioteca s’uneixen durant el mes d’abril per gaudir de la
cultura al barri.

DONACIÓ DE SANG

Dimecres 21 d’abril, de 10 a 14 i de 17 a 21 h
Les reserves de sang als hospitals s’han de renovar contínuament, ja que la caducitat és curta. Les donacions solidàries són l’única manera d’ajudar les persones que en necessiten. Accés i control públic: la donació va amb reserva prèvia i
això els hi permet saber com i quan vindran els donants.
Organitza: Banc de Sang i de Teixits. Amb la col·laboració de l’escola Anna Rabell.

CAMÍ AMIC

El camí amic és un recorregut identificat i amb senyalització viària, per anar i
tornar del centre educatiu de manera autònoma, saludable, segura i sostenible.
El Centre Cívic El Sortidor i quinze equipaments com comerços, entitats... en
formen 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: aliainvestigaccio@gmail.com. Tel. 645 358 483

TREBALL ALS BARRIS

Espai de recerca de feina i tallers monogràfics guiat per personal tècnic dins
d’un itinerari d’inserció sociolaboral. Si vius al barri i busques feina, informa’t del
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

ENTITATS AL SORTIDOR

AS. CULTURAL SOCIAL Y ARTE CULINARIO DE
HONDURAS Y AMIGOS EN CATALUÑA

Promoció de la cohesió social, la participació, integració i la diversitat. Ofereix
serveis de formació, orientació, acompanyament, assessoria jurídica i ajuda a la
recerca de millors condicions i oportunitats d’integració i inserció sociolaboral
així com cursos de català, informàtica, geriatria, electricitat...
Horari: De dilluns a divendres d’11 a 13 h i de 16 a 19. Al carrer Murillo, 3.
Tels. 645 743 811, 686 442 393. E-mail: bcnhn@hotmail.com

ASSOCIACIÓ CULTURAL OL’GREEN

Grup vocal que fa música a cappella. Els agrada el directe i el contacte amb el
públic. www.olgreen.es · info.olgreen@gmail.com

ASSOCIACIÓ LA FORMIGA

Acollida lingüística per a persones migrades. Diversos nivells de català, castellà i
castellà per a persones xineses. Grups de dones, mixtes i joves.
Tel. 934 438 207 · info@laformiga.org

ASSOCIACIÓ LISARTE

Companyia d’improvisació teatral que crea històries divertidíssimes sense guió.
alexis.panet@gmail.com

CENTRE CULTURAL TOMÀS TORTAJADA

Entitat que ofereix una programació estable de tallers i activitats cultural per a la
gent gran del barri i de la ciutat. Tel. 934 438 203 · jubicat@yahoo.es

CORALINES

Coral del barri amb objectiu d’apropar l’experiència de la tècnica vocal i la música per a tothom. E-mail: ladidet@gmail.com

ESCACS COMTAL CLUB

Foment de l’esport més mental de tots, amb cursos infantils i escacs per a adults.
Consulteu grups i horaris. E-mail: comtalescacs@gmail.com

GEGANTERS I GRALLERS DEL POBLE-SEC

L’entitat promociona la tradició gegantera i participa en trobades i cercaviles al
barri i a la ciutat. Tel. 661 565 295 · gegants@poblesec.org · gegantspoblesec.cat

ORQUESTRA DE CORDA D’ADULTS

Creada amb la idea de donar l’oportunitat a l’alumnat adult de violí, viola, violoncel i contrabaix de tocar en una orquestra. E-mail: albertmartin95@hotmail.com

TABALERS DEL POBLE-SEC

T’agrada la percussió? Vine, participa! E-mail: diablesdelpoblesec.org

ALTRES SERVEIS

CESSIÓ D’ESPAIS

El Centre Cívic El Sortidor ofereix el servei 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 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. Cursos per aprendre a parlar o a escriure en català.
Informació i inscripcions al c/ Guitard,17
Per a més informació:
Tel. 934 912 797 · sants@cpnl.cat · blocs.cpnl.cat/connectats

AGENDA

ABRIL
Del 12 d’abril
al 2 de maig

Erre que R

Exposició

De l’1 al 30
d’abril

Cercallibres

Projectes
comunitaris

Dissabte 10

11 h

Plaers que obren mons

Activitat familiar

Dimecres 21

10 h

Donació de Sang

Projectes comunitaris

Dijous 22

19 h

Camellia

Clàssica

Dissabte 24

10.30 h

Taller de reciclatge de pancartes

Conferències i
xerrades

Dijous 29

20 h

Dia Internacional de la dansa.
La Súbita i Filles d’Eva

Dansa. Balandra

Sortir al carrer

Exposició

MAIG
Del 10 al 30
Dimarts 4

18.30 h

L’hospital de les barraques

Conferències i
xerrades

Dijous 6

19 h

Poble-sec desaparegut

Conferències i
xerrades

Dilluns 10

18.30 h

Cura de la boca

Dimarts 11

18.30 h

Dr. Pere Franquesa, un metge
del Poble-sec

Conferències i
xerrades

Dijous, 13

18.30 h

Sortir al carrer, mirada
fotogràfica

Conferències i
xerrades

Dimarts 18

18.30 h

Centres i locals de salut al peu
de la muntanya

Conferències i
xerrades

Dijous 20

19 h

Càvea i Tras el Velo

Dansa i teatre.
Balandra

Dijous 27

19 h

Cànticum Trio

Clàssica

Mr Arlet

Activitat familiar

Igualtat de gènere i ODS

Exposició

Divendres 28 17 h

Conferències i
xerrades

JUNY
De l’1 al 20
de juny
Dijous 3

17.30 h

El nen i el món

Cinema familiar

Dimarts 8

18.30 h

Energetix

Conferències i
xerrades

Dijous, 10

19 h

Francesc Boix, un fotògraf a
Mathausen

Cinefòrum

Dissabte 12

18 h

Festival Simfònic

Clàssica

Dijous 17

20 h

(In) digestió: lluites i resistències en el sistema alimentari

Cinefòrum

Dissabte 19

20 h

La filosofia de la cullera

Teatre. Balandra

CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR
Plaça del Sortidor, 12 · 08004 Barcelona · Tel. 934 434 311
Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 22 h,
dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 21 h, i diumenges de 10 a 14 h.
ccelsortidor@bcn.cat · ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor
facebook/centrecivic.elsortidor
twitter.com/ccelsortidor
instagram.com/ccelsortidor
INSCRIPCIONS
Inscripcions en línia: elsortidor.inscripcionscc.com/ccivic/
Tallers: a partir del 15 de març
Presencials de dilluns a divendres, de 9 a 21 h. En línia a partir de les 8 h
Activitats: Consulteu el web del centre cívic.
COORDINADORA D’ENTITATS DEL POBLE-SEC
Elkano, 24 · 08004 Barcelona · Tel. 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, D 50, H14, V9, V11
Bicing: Pg. de l’Exposició – Blasco de Garay (estació 234)
PER A MÉS INFORMACIÓ
Tel. 010 · bcn.cat/sants-montjuic · poblesec.org
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

