TALLERS I
PROGRAMACIÓ
CULTURAL
Hivern 2022

El Sortidor

Centre Cívic El Sortidor

TALLERS
Centre
Cívic
El Sortidor
INFORMACIÓ
DELS TALLERS
Durada dels tallers:
9 setmanes, tret que se n’indiqui
una altra.
Data d’inici:
A partir del 17 de gener, 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 31 de gener al 14 de març
Preu: 51,16 €
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. La fiabilitat de les
conclusions es basen en la qualitat
i la combinació de totes les fonts.
Totes les evidències i conclusions,
juntament amb la documentació que
les recolza, s’uniran per crear una
història familiar basada en fets reals.
Coneixerem mètodes d’investigació
històrica i eines informàtiques per a
la gestió i representació de la informació genealògica. Vine i crea el teu
arbre!

Els tallers es duran a terme de
manera presencial aplicant la
normativa vigent i les mesures en
matèria de salut pública per a la
contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19.

L’ART D’APRENDRE A
FER PREGUNTES
Accés a les inscripcions

Taller nou
Taller en perspectiva
de gènere
Taller mediambiental

Dimarts, de 19.30 a 20.30 h,
del 25 de gener al 15 de febrer
Preu: 14,62 €
Tallerista: Escola Lliure El Sol
Dubtar està mal vist. El pensament
dogmàtic i simplista impregna el
nostre dia a dia. El pensament crític,
l’art de saber fer preguntes i saber
conviure amb la discrepància són
elements que necessitem incorporar
a l’educació per fer front als reptes
actuals.

ARTTERÀPIA:
ART I EMOCIONS

Dimecres, de 18.30 a 20.30 h,
del 2 al 23 de febrer.
Preu: 29,23 € · Suplement: 10 €
Tallerista. Saray Baró. Llicenciada en Belles Arts i Ilustradora
Taller d’artteràpia a on treballarem
les emocions, l’autoestima i la connexió amb nosaltres mateixes utilitzant tècniques artístiques i creant les
nostres obres d’art.

CINEMA, FILOSOFIA
I OCI

Dijous, de 19 a 21 h, del 3 de febrer al 17 de març
Preu: 51,16 €
Tallerista: Francisco León. Doctor en Filosofía
Què tenen en comú la filosofia i el cinema? Ambdós ofereixen la possibilitat
de comprendre, des dels seus respectius llenguatges, la nostra realitat. En
aquest taller aprendrem certes estratègies no només per veure cinema, sinó
per posar-lo en qüestió. Visionarem
cinema de Hollywood i d’altres llocs,
amb altres narratives i veurem com
qualsevol pel·lícula ens pot portar a
les preguntes més interessants. I l’oci?
L’oci és el moment de contemplació
previ a la creació. Cinema i filosofia
ens conviden justament a contemplar
el món i, per què no? A transformar-lo.

ITALIÀ CONVERSA

Dimarts, de 19 a 20.30 h, del 25
de gener al 15 de març
Preu: 43,85 €
Tallerista: Sara Sandrino
Hai conoscenze della lingua italiana
ma nessuna occasione per praticarla? Ti piacerebbe migliorare la tua
espressione e ampliare le tue conoscenze? Non aver paura e vieni a
parlare italiano! Avrai l’opportunità di
avvicinarti alla lingua e alla cultura
italiana in modo dinamico, ludico e
pratico, con giochi, lessico, grammatica e molta molta conversazione!

AUTODEFENSA
FEMINISTA

Dilluns, de 20.15 a 21.45 h, del 24
de gener al 21 de març
Preu: 49,33 €
Tallerista: Carme Duran

CREATIVITAT

DIBUIX

Dimecres, de 18.30 a 20.30 h, del
26 de gener al 16 de març
Preu: 58,47 €
Tallerista: Gabriela Sara Galileo

SERIGRAFIA
RECURSOS

PERMACULTURA URBANA.
MÉS ENLLÀ DEL CULTIU
Dimarts, de 18.30 a 20.30 h, del
25 de gener al 15 de març (canvi
d’horari)
Preu: 58,47 € Suplement: 5 €
Tallerista: Júlia Soler

El concepte de permacultura sorgeix
a finals dels 70 de les paraules entre
“agricultura permanent i “cultura permanent”. Els fonaments d’aquesta
disciplina es basen tant en un model
d’agricultura sostenible com una mirada social i política de l’entorn i les
persones. En aquest taller parlarem
d’aquests principis alhora que es
construeix un hort urbà seguint el cicles estacionals.

Dimecres, de 10 a 12.30 h, el 2,
9, 16 de febrer i el 2 i 9 de març
(5 sessions)
Preu: 45,68 €
Suplement per a material: 15 €
Tallerista: Alba Arellano d’Embrutafils. Serigrafia feminista i
artesanal
Taller per descobrir les tècniques bàsiques dels processos d’estampació.
El preu 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.

CERÀMICA INICIACIÓ

Dilluns, de 19 a 21 h, del 31 de
gener al 21 de març
Dijous, de 19 a 21 h, del 3 de
febrer al 24 de març
Preu: 58,47 € per grup
Suplement per a material: 15 €
inclou fang, òxids, engalbes,
esmalts i cocció
Tallerista: Flor López

ZUMBA

Dimarts, de 19.45 a 20.45 h, del
18 de gener al 15 de març
Dimecres, de 19 a 20 h, del 19 de
gener al 16 de març
Preu: 32,89 € (per grup)
Tallerista: Jimena Montivero

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

CERÀMICA CONTINUACIÓ

Dimecres, de 19 a 21 h, del 2 de
febrer al 23 de març
Preu: 58,47 €
Taller per a usuàries ja iniciades en la
ceràmica.

EXPRESSIÓ

DANSA FITNESS

Dilluns, de 18.30 a 20 h, del 17 de
gener al 14 de març
Preu: 49,33 €
Tallerista: Valentina Freifeld
La fusió de diverses disciplines com
la dansa clàssica, la contemporània i la llatina donen lloc a un taller
d’alta intensitat cardiovascular que
ens ajudarà a millorar la postura, la
coordinació corporal, la tonificació
muscular i el benestar general alhora
que alliberem tensions acumulades
del dia a dia. No calen coneixements
previs.

DANSA AFRICANA

Dimecres, de 20.15 a 21.30 h, del
19 de gener al 16 de març
Preu: 41,11 €
Tallerista: Tamara André

TXI KUNG I CONSCIÈNCIA
CORPORAL

Dimecres, 19 a 20.30 h, del 26 de
gener al 23 de març
Preu: 49,33 €
Tallerista: Ricard Fané
El Txi Kung és un pràctica basada
en moviments corporals i respiratoris
que ens permetran enfortir el cos tant
a nivell físic com mental. En aquest
taller practicarem aquesta disciplina
mil·lenària que ens ajudarà a mantenir
la vitalitat del dia a dia.

MARXA NÒRDICA
AVANÇADA

Dijous, de 18 a 19.30 h, del 20 de
gener al 17 de març
Preu: 49,33 €
Tallerista: Fernando Bartolomé
de Nordic Walking Terapeutic
(NWT®)
Aquesta pràctica esportiva aporta
beneficis com la millora de l’alineació del cos i la postura, correcció de
la forma de caminar i l’enfortiment de
l’esquena. Gran part de l’activitat es fa
a l’aire lliure. Cal portar els bastons. És
imprescindible tenir-ne un nivell mitjà.

MEDITACIÓ I RELAXACIÓ

Dilluns, de 19 a 20.30 h, del 24 de
gener al 21 de març
Preu: 49,33 €
Tallerista: Patricia Vallés

GIMNÀSTICA
HIPOPRESSIVA
I SÒL PÈLVIC

Dimarts, de 18.30 a 19.45 h, del
18 de gener al 15 de març
Preu: 41,11 €
Tallerista: Air Active

IOGA ASHTANGA VINYASA

Dijous, de 10 a 11.15 h, del 20 de
gener al 17 de març
Preu: 41,11 €
Tallerista: Sílvia Serrano

HATHA IOGA INICIACIÓ

Dimarts, de 20 a 21.15 h, del 18 de
gener al 15 de març
Preu: 41,11 €
Tallerista: Adria Guadagnoli

PILATES

Dilluns, de 9.30 a 10.45 h, del 24
de gener al 21 de març
Dimecres, de 9.30 a 10.45 h, del
26 de gener al 23 de març
Preu: 41,11 € (per grup)
Tallerista: Jesús Aragón

HATHA IOGA INTERMEDI

Dimarts, de 18.45 a 20 h, del 18
de gener al 15 de març
Dijous, de 18.45 a 20 h, del 20 de
gener al 17 de març
Preu: 41,11 € (per grup)
Tallerista: Viviana Fortino

HATHA IOGA AVANÇAT

Dimarts, de 20.15 a 21.30 h, del 18
de gener al 15 de març
Dijous, de 20.15 a 21.30 h, del 20
de gener al 17 de març
Preu: 41,11 € (per grup)
Tallerista: Viviana Fortino
És imprescindible tenir-ne un nivell
mitjà. Taller que requereix un esforç
físic elevat.

PILATES MATT

Dilluns, de 18.45 a 20 h, del 24 de
gener al 21 de març
Preu: 41,11 €
Tallerista: Jesús Aragón

A TAULA! CICLE DE CULTURA I GASTRONOMIA. Tallers de cuina
Podeu consultar tota la informació al fulletó d’A Taula! o a la web d’El Sortidor.

CUINA DE CULLERA

Dimarts 25 de gener, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 5 €
Tallerista: Josep Vidal

KABOCHA: LA
CARABASSA JAPONESA

Dilluns 31 de gener, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 3 €
Tallerista: Miho Miyata

DESCOBRIM EL CRANC
BLAU

Dijous 3 de febrer, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 6 €
Tallerista: Anna Bozzano, d’El
Peix al Plat

RECEPTES
D’APROFITAMENT

Dimecres 23 de febrer, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 0 €
Tallerista: Mariel Barahim, amb
la col·laboració de SomlaClau,
Las Espigadoras i Cooperasec
Aquest taller no requerirà pagament de suplement perquè tots els
ingredients seran aprofitats de comerços del barri gràcies als grups
d’organització comunitària de recuperació d’aliments.

MENÚ VEGETARIÀ AMB
ARRELS

Dilluns 28 de febrer, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 5 €
Tallerista: Jordi Rey

JIAOZI: DUMPLINGS
CASOLANS

Dijous 3 de març, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 5 €
Tallerista: Jenny Chih-Chieh Teng

CUINA CREATIVA D’HIVERN
Dilluns 7 de febrer, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 5 €
Tallerista: Rosa Mari Garcia

L’ART DE FER CROQUETES
Dilluns 14 de març, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 5 €
Tallerista: Rosa Mari Garcia

STREET FOOD DE
TAILÀNDIA

PATÉS VEGETALS

LA CUINA DE CASSOLA

RECEPTES AMB MEL

FORMATGES VEGANS

PASTA FRESCA ARTESANAL

Dimecres 9 de febrer, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 5 €
Tallerista: Agnès Dapère

Dimarts 15 de febrer, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 6 €
Tallerista: Eugènia Guiscafré

Dijous 17 i 24 de febrer, de 18.30 a 21 h
Preu: 30,43 € · Suplement: 10 €
Tallerista: Mercè Tafalla, de La
Raposa

Dimecres 23 de març, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 4 €
Tallerista: Jordi Rey

Dimarts 29 de març, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 5 €
Tallerista: Josep Vidal

Dimarts 5 d’abril, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 4 €
Tallerista: Sara Sandrino

PROGRAMACIÓ
CULTURAL
Totes les activitats són gratuïtes tret que s’indiqui el contrari.
Cal inscripció prèvia.
Per a més informació:
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor
i a: facebook/centrecivic.elsortidor

EXPOSICIONS
CONFERÈNCIES
I XERRADES
CINEMA
MÚSICA
ARTS ESCÈNIQUES
ITINERARIS
ACTIVITAT EN FAMÍLIA

Accés a la pàgina web i inscripcions

Activitat en perspectiva
de gènere
Activitat mediambiental
Balandra. Residències de
creació artística
Cicle El Modernisme del
Poble-sec

EXPOSICIONS

LA MIRADA

Fotografia. Del 30 de desembre
al 20 de gener
A càrrec de l’associació Mousiké i membres de la Llar Montjuïc de la Fundació Hospitalitat
Susanna Barranco ha fotografiat
el dia a dia dels residents de la Llar
Montjuïc. Projecte de creació de vincle social i de barri per treballar, a
través de la fotografia, la reflexió i la
narrativa, sobre l’estigma i el rebuig
en primera persona i transformar-lo.
Durant mesos de treball, els participants han pensat sobre el seu dia dia
i els seus condicionants i l’han convertit en una expressió artística que
ara surt a la llum.

BIOCAPITALISME

Art contemporani. Del 24
de gener al 13 de febrer
A càrrec dels alumnes de 4t de
l’ESO de l’Escola Anna Ravell
El capitalisme condiciona la vida dels
humans i la de tot el planeta. Quina
n’és la visió de les noves generacions? A partir de la metodologia de
l’Aprenentatge Basat en Projectes
Globals, els alumnes de 4t han investigat els efectes sobre la vida i l’han
transformat en llenguatge artístic. És
un treball amb la col·laboració del
Centre Cívic El Sortidor i CaixaFòrum
Barcelona.

SOM LA TRAMA DE
TOTES NOSALTRES

Artesania. De l’1 a l’11 de març
A càrrec del grup Caminantas
del Poble-sec
Som la trama de totes nosaltres és un
treball individual i col·lectiu. Trama és

una paraula polisèmica, cadascuna
ha triat l’accepció que més s’aproxima a la seva arpillera. Una trama
oberta i interrompuda pel distanciament social impost per la crisi sanitària que ens travessa a totes.

CRÒNICA DE LA
INCERTESA

Fotografia. Del 14 de març al 3
d’abril
A càrrec d’Irene Mayol i Isabel
Solís, del CAP Les Hortes
El relat en primera persona de l’esclat
de la pandèmia de la Covid19 des de
la mirada dels equips que van respondre sobre el terreny. Un testimoni
directe de l’impacte sobre un servei
públic que no es va aturar quan la
resta del món sí que ho feia.

XERRADES I TALLERS

EL MODERNISME DEL
POBLE-SEC
El modernisme va ser un motor de
l’ampliació urbana de Barcelona. El
Poble-sec és un barri de nova creació
just en els temps del clima cultural i
el modernisme va instal·lar-s’hi en
forma de tallers i socialment, però
també arquitectònicament. En fem
un especial amb dues xerrades, un
itinerari i un concert de música (vegeu
Itineraris i Clàssica).

PETJADES MODERNISTES DEL POBLE-SEC

Dimarts, 11 de gener a les 18.30 h
A càrrec de Júlia Costa, de
CERHISEC
Arquitectes, mestres d’obra, pintors,
tallers. L’eclosió del modernisme va
córrer paral·lela a la consolidació urbana del barri, marcant encara avui
com un barri cultural, social i modern.

FREDERIC MOMPOU,
MODERNISTA DEL
POBLE-SEC

Dimarts, 18 de gener a les 18.30 h
A càrrec de Josep Guzmán, de
CERHISEC
Biòpic del compositor que nasqué al
carrer Fontrodona, s’instal·là a París i
va entrar en contacte amb el clima de
vanguardies artístiques i musicals de
la capital francesa.

THE PHILOSOPHER
QUEENS - LES REINES
DE LA FILOSOFIA

Dimecres, 9 de març a les 19 h
A càrrec de Sara Beltrame.
Periodista i escriptora
La historia de la filosofia no ha fet
justícia a les dones; a les filòsofes no
se’ls reconeix encara la ciutadania en
el territori de la “verdadera filosofia”.
Parlarem del llibre ““The Philosopher
Queens”, escrit per Rebecca Buxton i Lisa Whiting, el qual posa en
relleu l’impacte profund de les idees
d’aquestes pensadores, però poc
acreditat, al món. És hora de conèixer
les reines filòsofes.
CINEMA

BCN SPORTS FILM
FESTIVAL

Dijous, 17 de febrer, a les 18 h.
SENSE LÍMITS (públic general)
Dissabte, 19 de febrer, a les 11 h.
NO ENS ETIQUETIS (per a públic
adolescent)
A càrrec de Fundació
Barcelona Olímpica

TALLER. EL PAPER DE
LA DONA EN L’ART:
PINTORA, MODEL,
AMANT

Dissabte, 5 de març a les 11 h.
Centre Cívic El Sortidor
Diumenge, 6 de març, a les 12 h.
Museu Nacional d’Art de Catalunya
A càrrec de: Gabriela Sara Galileo
Les dones han sigut molt importants
en la historia de l’art i alhora invisibles, tant en el paper de pintores com
el de models i sobretot en aquest darrer rol molts cops cosificades. Aquest
taller analitza la historia de l’art per
conèixer els diferents rols que ha tingut la dona i que inclou una visita al
Museu Nacional d’Art de Catalunya
en la segona sessió per a descobrir
com han quedat plasmats aquests
rols en diferents obres pictòriques.

El millor cinema esportiu arriba a Barcelona, del 14 al 20 de febrer, durant
aquests dies s’obriran al públic diverses sessions d’aquest festival, que
es consolida com el millor en el seu
gènere. Més informació a:
www.bcnsportsfilm.org

EL MEU BARRI ÉS UN MÓN

Dijous 10 de febrer a les 18 h
A càrrec de la Maleta del Cine i
infants del Poble-sec
Nens i nenes del barri aprenen a fer
un documental a través de les pistes
que una persona del barri els hi va
deixant. Un projecte de creació audiovisual, memòria viva de barri i narrativa desenvolupat al Centre Cívic El
Sortidor i rodat al barri.

CLÀSSICA

ARTS ESCÈNIQUES

FREDERIC MOMPOU
I ELS MODERNISTES
CATALANS

EN NOM DE BACH

Dijous, 20 de gener a les 18.30 h
A càrrec de Bernat Padrosa,
amb la col·laboració de la Fundació Frederic Mompou
Els arranjaments a guitarra de la música de Mompou van fer del disc Impressions íntimes de Padrosa el quart
millor disc de música clàssica publicat el 2020 a segons Enderrock. En
aquesta ocasió, la música de Mompou s’agermana amb la de Heitor
Villa-lobos, Narcís Bonet i altres per
recuperar el paper de la guitarra catalana en el modernisme musical. Vegeu el biòpic sobre Mompou i altres
activitats del cicle El Modernisme del
Poble-sec.

Dansa. Dissabte, 12 de febrer a
les 12 h
A càrrec de Magdalena Garzón
La complexitat de la música religiosa de Bach ha ocultat un substrat
de dansa en la intencionalitat de les
peces. Cos i religiositat es donen de
la mà en aquest estudi coreogràfic
entorn a l’obscuritat i la fissura de la
fe. Com en un acte de confessió, el
dispositiu treballa la foscor i el revelat
perquè la música de Bach es pensi a
si mateixa.

LAS BELLACAS

Comèdia. Dissabte, 12
de març a les 19 h
A càrrec de La Maièutica
Un grup d’amigues nascut després
de compartir teràpia. El Cuqui Bar és
el seu espai de trobada i entre elles
s’ajuden a gestionar les situacions diàries que amenacen en esquerdar la
ja fràgil salut mental i les empenyen
a la seva tendència a mentir compulsivament. Un tendre homenatge a la
sororitat i el suport mutu.

DONES REALS...
(O IDEALS?)

Dijous, 3 de març a les 20 h
A càrrec de La Ferlandina
Quartet de violí barroc, viola de gamba, clavicèmbal i veu que aborda la figura de les compositores dels segles
XVII i XVIII des de diferents angles. La
realitat que vivien les dones compositores o intèrprets, les dificultats que
havien de superar, però també l’ideal
de dona i la imatge de la dona representada a través de la música. Recuperació de grans compositores com
Barbara Strozzi i Elisabeth Jacquet
de la Guerre, i descobriment d’altres
com Isabella Leonarda o Eliza Turner.

WAD RAS

Teatre documental.
Dijous, 17 de març a les 19h
A càrrec de La Galga
Una proposta que representa les realitats del dia a dia de testimonis de la
presó de Wad Ras i la història del sistema penitenciari femení a Espanya.
Una obra que parla de les presons de
dones i el sistema que l’envolta amb
la voluntat de conèixer-nos més a nosaltres mateixos i com a societat.

ITINERARIS
El punt de trobada es comunicarà un
cop tancat el grup. En cas que no hi
pugueu assistir, aviseu al centre cívic,
la plaça lliure la pot ocupar algú que estigui en llista d’espera. Els itineraris són
gratuïts tret que s’indiqui el contrari.

EDIFICIS MODERNISTES
DEL POBLE-SEC

Dissabte, 22 de gener a les 12 h
A càrrec de Josep Guzmán, de
CERHISEC
La trama densa i empinada de Montjuïc la va fer menys atractiva que l’Eixample per a fortunes burgeses amb
esperit de mostrar poder. Però no foren pocs els promotors i propietaris
que van voler construir segons el gust
del moment. Un itinerari per aixecar
la mirada.

MUSEU EN PERILL!
SALVAGUARDA I ENDREÇA
DE L’ART CATALÀ DURANT
LA GUERRA CIVIL

Dimecres, 9 de febrer, a les 16.30 h
El MNAC es va crear el 1934 i des
de l’inici va acollir les grans col·leccions del patrimoni artístic català. El
cop d’estat del 1936 va estroncar la
projecció i va fer perillar la seva integritat. Aquesta exposició del MNAC
combina diferents elements expositius, però destaca la potència visual
de les fotografies que es conserven
d’aquells trasllats i moviments, un
veritable tresor que permet veure en
quines condicions van haver de treballar els responsables i tècnics per
poder salvaguardar i endreçar el patrimoni artístic de Catalunya.
Amb la col·laboració del MNAC

UNA PASSEJADA
MUSICAL PEL POBLE-SEC

Divendres, 18 de febrer, a les 18 h
Sortirem del centre cultural i recorrerem els carrers del barri per descobrir
llocs on hi ha música en viu. Escenaris visibles o discrets, a l’aire lliure o
d’interior, amb programació regular o
intermitent. Una passejada pels es-

pais que componen el nostre circuit
musical de proximitat conduïda pel
periodista musical Nando Cruz amb
l’ajut dels veïns i veïnes que millor coneixen el batec cultural del barri.

ITINERARI AL TEATRE
LLIURE DE MONTJUÏC

Dilluns, 28 de febrer, a les 10.30 h
A càrrec del Teatre Lliure
Coneix el Teatre Lliure per dins. El
Palau de l’Agricultura va ser construït per l’Exposició Universal de 1929,
que avui en dia és la seu de Montjuïc
del Teatre Lliure. En la visita guiada
per les instal·lacions del teatre, coneixerem la història de l’edifici i del
teatre, i podrem veure les parts secretes a les quals els espectadors no
hi tenen accés.

RUTA FEMINISTA PER
BARCELONA

Divendres, 4 de març, a les 12 h
A càrrec de: Fem Memòria
Les que van dir: NO! En aquesta ruta
recuperem la memòria sobre la condició femenina en la història de la ciutat
de Barcelona, des de la seva fundació
fins la seva transició. El recorregut es
desenvolupa en el casc antic, comença per la porta del Mar i acaba a la plaça 8 de març.
Hem escollit algunes de les dones que
varen protagonitzar grans i petites
gestes i, que a la seva manera, varen
canviar la realitat, oposant-se, és a dir,
van dir no, a la condició de subalternes que la societat els imposava.

LA MÀQUINA MAGRITTE
Dimecres, 9 de març, a les 17 h

El Caixafòrum dedica una exposició
monogràfic a René Magritte, figura
imprescindible del moviment surrealista. L’exposició reuneix prop de
65 pintures procedents de museus
i col·leccions d’arreu del món. Una
oportunitat per conèixer l’obra de
l’artista belga, caracteritzada sobretot per jugar amb la lògica visual i
posar en dubte les nostres categories
perspectives. Amb la col·laboració de
CaixaFòrum.

VISITA AL JARDÍ BOTÀNIC:
LES PLANTES QUE ENS
ALIMENTEN
Diumenge, 13 de març, a les 11 h

Situat en un pendent suau del Parc de
Montjuïc, el Jardí Botànic de Barcelona proposa una passejada diferent en
cada estació de l’any. Les plantes alimentàries sempre han estat presents
a la nostra gastronomia. Aquest hivern coneixerem les plantes que ens
alimenten, provinents de diferents
parts del món i que gaudeixen del
nostre clima mediterrani

CAMINS D’AIGUA:
UN PLAER PELS SENTITS
ALS JARDINS
DELARIBAL

Dimecres, 23 de març 2022
a les 10.30h
A càrrec de la Xarxa d’Equipaments Ambientals de Barcelona
(XEAB)
Ruta per les fonts i els espais d’aigua
dels parcs de la muntanya de Montjuïc.
Com l’aigua que baixa pels rius, recorrerem els racons més tranquils de
Montjuïc per conèixer el cicle de l’aigua
a la ciutat de Barcelona. Quins tipus
d’aigua fem servir a la ciutat? Quanta aigua consumim? Mentre enraonem de l’aigua coneixerem la història
d’aquests jardins tan propers i desconeguts i parlarem també de les fonts
ornamentals i de beure que formen
part de les nostres rutines urbanes.
Veniu a conèixer l’estanyol del Roserar d’Amargós i redescobrir espais
mítics com la Font del Gat, la Cascada de les Escales del Generalife o el
conjunt de l’avinguda Maria Cristina.

ACTIVITAT EN FAMÍLIA

L’EGOISTA GEGANT

Dissabte 29 de gener, a les 11 h. A
partir de 3 anys
A càrrec de PENGIM-PENJAM
Espectacle amb música en directe
La Martina i en Jan juguen i s’enfaden. Tenen un comportament egoista
i no saben com solucionar el seu conflicte. Ego, que? No entenen aquest

concepte i per això la Maria al cello i
la Mercè amb els titelles els expliquen
la història d’un senyor que no comparteix el seu jardí i al llarg...

CARNESTOLTES

Dissabte, 26 de febrer a partir de
les 11 h
En col·laboració amb la Ludoteca del Poble-sec i Tabalers del
Poble-sec
Veniu disfressats i lluïu les vostres
gales en família pels carrers del barri.
També podreu gaudir en família d’una
gran festa amb música en directe
amb cançons conegudes per tots
però passades pel filtre de la diversió
més divertida. Un espectacle per a
grans i petits per ser els més divertits!

DANSA AFRICANA EN
FAMÍLIA AMB MÚSICA
EN VIU

Dissabte, 12 de març a les 11 h
A càrrec de Tamara André,
Associació OKAN COLLECTIVE
Us volem proposar moure’ns i jugar
en família, crear un espai de trobada
per estar junts i compartir la experiència amb altres famílies. Treballarem
passes i exercicis de dansa africana
combinades amb jocs de creativitat.

PROJECTES

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.

BIOCAPITALISME
Projecte de recerca, comissariat i creació artística dels alumnes de 4t de la
ESO de l’Escola Anna Ravell. En col·laboració amb el Caixafòrum i el CC El
Sortidor. Exposen el seu treball al gener.
Organitza: Escola Anna Ravell

EL MEU BARRI
ÉS UN MÓN

ENTITATS AL SORTIDOR

El meu barri és un món és un projecte
de creació artística audiovisual per
a infants de 8 a 10 anys. En aquest
taller treballaran diferents tècniques
audiovisuals com són l’entrevista, el
chroma key, la ficció, el documental... amb la finalitat de conèixer el
barri del Poble-sec. Presenten el seu
treball el dijous 10 de febrer a les 18 h.
Organitza: La Maleta del Cine
lamaletadelcinema@gmail.com

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

GRESOL CULTURAL
Projecte per promoure el treball conjunt entre els grans equipaments
culturals, els centres educatius i les
famílies del barri del Poble-sec desenvolupant de manera conjunta treballs de llarga durada integrats en el
currículum acadèmic.
Vegeu Biocapitalisme.
Organitza: Coordinadora d’Entitats
del Poble-sec
gresolcultural@gmail.com

GRUP DE DONES
CAMINANTES.
ARPILLERES DEL
POBLE-SEC
Grup de dones intercultural i intergeneracional que es reuneix setmanalment per compartir vivències i
necessitats, conèixer itineraris vitals
marcats per processos migratoris
diversos i sobretot, per fer barri. Exposen el seu treball al març
Cada dimecres, de 9.30 h a 11.30 h
aliainvestigaccio@gmail.com
645 358 483

MICROHISTORIAS
MIGRANTES
Taller de creació personal i col·lectiva per reelaborar les experiències
migratòries. Es treballa a través del
cos, l’art i l’audiovisual, però també
l’escriptura, la narrativa. Una de les
finalitats és la construcció col·lectiva
sobre la migració.
Organitza: La Quinta Pata
www.laquintapata.org

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.
645 743 811, 686 442 393
bcnhn@hotmail.com

ASSOCIACIÓ CULTURAL
OL’GREEN
Grup vocal que fa música a cappella. Els agrada el directe i el contacte
amb el públic. Assajos els dimecres de
19.45 a 21.45 h
olgreen.es · info.olgreen@gmail.com

ASS. 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. 934 438 207
info@laformiga.org

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.
934 438 203
jubicat@yahoo.es

ESCACS COMTAL CLUB
Curs anual d’escacs dirigit a infants
i joves d’entre 6 i 18 anys dividits en
grups segons l’edat i el nivell, cada
dimarts i dimecres. Consulteu grups
i horaris. Espai de joc obert: dimarts
de 19.45 a 21.30 h i dissabtes d’11.30
a 13.30 h.
comtalescacs@gmail.com

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.
albertmartin95@hotmail.com

TABALERS DEL
POBLE-SEC
T’agrada la percussió? Vine, participa
i viuràs una gran aventura!
Assajos adults, divendres de 19 a 21.45 h.
diablesdelpoblesec.org

ASSOCIACIO THE
SOUNDDREAMERS
The SoundDreamers som somiadors
de sons. Som un grup vocal de totes
les edats que fem versions de tot tipus (Gospel, Pop, Rock, etc.). Ens
dirigeix i arranja tots els temes l’Uri
Mas. Sense requisits d’edat o musicals per participar.
thesounddreamers@gmail.com

ALTRES SERVEIS

XARXA DE RESPOSTA
SOCIOECONÒMICA
(XARSE)
Assessorament i suport en la tramitació d’ajuts econòmics i gestions
administratives associades, especialment en els tràmits electrònics. Facilita els recursos i serveis disponibles a
cada territori. Organitza: Pla de Barris
i Barcelona Activa
Per a més informació: 616 56 02 52

KONSULTA’M
Servei de suport psicològic adreçat
a adolescents i joves per detectar i
atendre de forma preventiva el patiment psicològic i els problemes de
salut mental del jovent.
Organitza: Agència de Salut Pública
de Barcelona
Per a més informació:
konsultam@fhspereclaver.org
687 323 789

TREBALL ALS BARRIS
Espai de recerca de feina i tallers monogràfics guiat per personal tècnic
dins d’un itinerari d’inserció sociolaboral.
Organitza: Barcelona Activa
Per a més informació: 934 019 565

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.

BALANDRA.
RESIDÈNCIES
ARTÍSTIQUES
El Centre Cívic organitza les residències artístiques a través d’una selecció anual i amb jurat. Està destinada
a projectes escènics diversos amb
especial focus a la dansa vertical.
Estigueu atents a la propera convocatòria.

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.

AGENDA

GENER
30 desembre –
20 gener

La Mirada

Exposició

24 gener –
13 febrer

Biocapitalisme

Exposició

Dimarts 11

18.30 h

Petjades modernistes del Poble-sec

Xerrada

Dimarts 18

18.30 h

Frederic Mompou, modernista del
Poble-sec

Xerrada

Dijous 20

18.30 h

Frederic Mompou i els modernistes
catalans

Clàssica

Dissabte 22

12 h

Edificis modernistes del Poble-sec

Itinerari

Dissabte 29

11 h

El gegant egoista

Espectacle familiar

Dijous 10

18 h

El meu barri és un món

Cinema familiar

Dissabte 12

12 h

En nom de Bach

Dansa

Dijous 17

18 h

Sessió Sports Film Festival

Cinema

Dissabte 19

11 h

Sessió Sports Film Festival

Cinema familiar

Dissabte 26

11 h

Rua de Carnestoltes

Activitat familiar

Dilluns 28

10.30 h

Itinerari teatre lliure

Itinerari

1 març –
11 de març

Som la trama de totes nosaltres

Exposició

14 març –
3 abril

Crònica de la incertesa

Exposició

FEBRER

MARÇ

Dijous 3

20 h

Dones reals... (o ideals?)

Clàssica

Divendres 4

12 h

Ruta feminista per Barcelona

Itinerari

Dissabte 5

11 h

El paper de la dona en l’art

Taller

Diumenge 6

12 h

El paper de la dona en l’art. Sortida
al Museu Nacional de Catalunya

Taller

Dimecres 9

19 h

Xerrada Philosopher Queens

Xerrada /conferència

Dissabte 12

11 h

Dansa africana amb música en viu

Activitat familiar

Dissabte 12

19 h

Las bellacas

Teatre

Dissabte 17

19 h

Wad Ras

Teatre

Dimecres 23

10.30 h

Camins d’aigua. Un plaer pels sentits

Itinerari

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 · barcelona.cat/ccelsortidor
facebook/centrecivic.elsortidor
twitter.com/ccelsortidor
instagram.com/ccelsortidor
INSCRIPCIONS
Inscripcions en línia: elsortidor.inscripcionscc.com
Presencials de dilluns a divendres, de 9 a 21 h
Tallers: a partir del 13 de desembre.. En línia a partir de les 8 h
activitats culturals: 13 de desembre (per les de gener), 24 de gener (per les de
febrer) i 21 de febrer (per les de març). En línia a partir de les 10 h.
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.
poblesec.org
TRANSPORTS
Poble-Sec (L3) i Paral·lel (L2 i L3)
20, 21, 36, 55, 91, D20, D 50, H14, V9, V11
Parada 234: Pg. de l’Exposició – Blasco de Garay
Parada 235: Av/Paral·lel, 98 · Parada 373: Av/Paral·lel, 132
PER A MÉS INFORMACIÓ
Tel. 010 · barcelona.cat/sants-montjuic
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

Apunta’t al butlletí

