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TALLERS

Centre Cívic
El Sortidor
Durada dels tallers:
7 setmanes, tret que se n’indiqui
una altra.
Data d’inici:
A partir del 25 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.
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 el
curs es consideri cancel·lat o suspès.

HUMANITATS

VIATGE ALS TEUS ORÍGENS. GENEALOGIA I
HISTÒRIA FAMILIAR

Dilluns, de 18.30 a 20.30 h,
del 2 de maig al 20 de juny
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!

Accés a les inscripcions:

APROPA’T A LA
INTERCULTURALITAT

Dimarts, 18.30 a 20 h,
del 3 al 31 de maig
Preu: 27,41 €
Tallerista: Helena Lopes de
l’associació Abrazo cultural
Nou taller
Activitat en perspectiva
de gènere
Perspectiva Ambiental
Balandra. Residències de
creació artística
Cicle Narratives Migrants

El procés d’autoconeixement permet activar la nostra capacitat de
relacionar-nos amb persones de
qualsevol part del món i conforma
en nosaltres la intel·ligència intercultural. En aquest taller profunditzarem en les competències interculturals i posarem en pràctica
el camí de descobriment i intercanvi de diferents punts de vista
per aprendre a relacionar-nos en
entorns multiculturals.

GESTIÓ EMOCIONAL
I ARTERÀPIA PER A
DONES

Dimecres, 18.30 a 20.30,
de l’11 de maig al 8 de juny
Preu: 36,54 €
Suplement: 10 €
Tallerista. Saray Baró. Llicenciada en Belles Arts i Il·lustradora

En aquest taller treballarem les
nostres emocions i la relació amb
nosaltres mateixes amb tècniques d’artteràpia. En cada part
del taller crearem les nostres
obres d’art.
Participarem en un grup de dones
respectuós i lliure de judicis en el
que podrem compartir, crear i recolzar-nos.
Quantes emocions tinc? Perquè
algunes emocions em limiten?
Que puc fer per millorar la relació
que tinc amb mi mateixa? Tots
aquests punts i molts altres més,
els gestionarem entre nosaltres a
través de diferents activitats. No
t’ho perdis!
RECURSOS

ÀLBUMS IL·LUSTRATS
EXTRAÒRDINARIS

Dijous, de 18 a 19.30 h,
del 5 de maig al 9 de juny
Preu: 32,89 €
Tallerista: Sara Beltrame. En
col·laboració amb la Biblioteca
Francesc Boix

Curs teòric i pràctic
Ecología, noves masculinitats, feminismes, antiracisme, filosofia i
pensament crític.
En cada sessió parlarem de àlbums il·lustrats extraordinaris i
anirem pensant juntes en activitats pràctiques que es poden
proposar per a dinamitzar espais
públics i privats. Aquest curs està
obert a totes les persones i especialment dirigit a qui treballa amb
infants entre 8 i 12 anys

CULTIVANT ELS TEUS
ALIMENTS

Divendres, 17 a 18.30 h,
del 6 de maig al 3 de juny
Preu: 27,41 €
Suplement: 3 €
Tallerista: Carol Fraile ,de l’Hort
de la Font Trobada

Si tens balcó o pati amb una mica
de sol i ganes d’aprendre com
produir els teus propis aliments
vegetals, no et perdis aquest taller participatiu on posarem mans
a la terra, les llavors i els planters.
Amb les taules de cultiu del Sortidor, fabricarem el substrat òptim per cultius en espais limitats,
aprendrem el calendari i les cures
de les diferents hortalisses, les
aromàtiques i flors que ens ajudaran a protegir els cultius i afavorir la pol·linització, donant color
i vida al nostre barri.

CONVERSA EN FRANCÈS
Dimarts, de 19 a 20 h,
del 3 de maig al 7 de juny
Preu: 21,93 €
Tallerista: Isabelle Domingo

Taller de conversa en francès
on intercanviarem, dialogarem i
qüestionarem opinions i idees
cada setmana. Serà un espai inclusiu, de respecte i escolta mútua on reflexionarem sobre temes
d’interès sòcio-cultural, de comunitat, d’ecologia...
Caldrà tenir nocions bàsiques de
la llengua per poder participar i
gaudir de la conversa o debat.

AUTODEFENSA
FEMINISTA

Dilluns, de 20.15 a 21.45 h,
del 25 d’abril al 13 de juny
Preu: 38,37 €
Tallerista: Carme Duran
CREATIVITAT

TÈCNIQUES DE DIBUIX

Dimecres, de 18.30 a 20.30 h,
del 4 de maig al 15 de juny
Preu: 51,16 €
Tallerista: Gabriela Sara Galileo

Aprendrem a dibuixar, aprenent
a observar l’objecte que volem

representar i apropant-nos a un
tipus de Dibuix Zen. Ho farem a
través de dues tècniques: el llapis
que ens proporciona la possibilitat de fer dibuixos minuciosos i
en petits formats en què la línia i
la trama són les protagonistes i el
carbonet en canvi que ens permet
fer treballs més grans, en què l’estudi del clarobscur és el objectiu.
Paral·lelament, a classe, anirem
veient i comentant les obres dels
grans artistesque s’han servit
d’aquesta tècnica per realitzar
els estudis que els van permetre
fermillors obres. Michelàngel, Rafael, Rembrandt, Van Gogh, etc.

INTRODUCCIÓ AL TAPÍS
Dijous, de 19.30 a 21 h,
del 5 de maig al 16 de juny
Preu: 38,37 €
Suplement per a material: 5 €
Tallerista: Adriana Katz

Aquest és un taller introductori
per aprendre la tècnica del tapís
amb teler d’alt lliç. Començarem
per construir el nostre teler d’una
forma bàsica i fàcil, aprendrem
a teixir amb els punts bàsics del
tapís, a fer canvis de color, a
construir figures geomètriques,
textures i relleus. Practicarem
maneres de tancar el tapís i formes de penjar-lo fora del teler.
Estudiarem els diferents tipus de
material com les llanes i fils.

CERÀMICA CONTINUACIÓ

Dimecres, de 19 a 21 h,
27 d’abril al 8 de juny
Preu: 51,16 €
Suplement per a material: 18 €
inclou fang, òxids, engalbes,
esmalts i cocció.
Taller per a usuàries ja iniciades en la ceràmica
EXPRESSIÓ

DANSA FITNESS

Dilluns, 18.30 a 20 h,
del 25 d’abril al 13 de juny
Preu: 38,37 €
Tallerista: Valentina Freidfeld

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 27 d’abril al 15 de juny
Preu: 36,54 €
Tallerista: Tamara André

ZUMBA

Dimarts, de 19.45 a 20.45 h,
del 26 d’abril a 14 de juny
Dimecres, de 19 a 20 h,
del 27 d’abril al 15 de juny
Preu: 29,23 € per grup
Tallerista: Gellie Rius

CERÀMICA INICIACIÓ

Dilluns, de 19 a 21 h,
25 d’abril al 13 de juny
Dijous, de 19 a 21 h,
28 d’abril al 9 de juny
Preu: 51,16 € per grup
Suplement per a material: 18 €
inclou fang, òxids, engalbes,
esmalts i cocció.
Tallerista: Flor López

SALUT I CREIXEMENT
PERSONAL

TXI KUNG I CONSCIÈNCIA CORPORAL
Dimecres, 19 a 20.30 h,
del 27 d’abril al 8 de juny
Preu: 38,37 €
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 18.30 a 20 h, del 28
d’abril al 9 de juny
Preu: 38,37 €
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.
Es imprescindible tenir-ne un nivell mitjà.

HATHA IOGA INTERMEDI
Dimarts, de 18.45 a 20 h,
del 26 d’abril al 14 de juny
Dijous, de 18.45 a 20 h,
del 28 d’abril al 16 de juny
Preu: 36,54 €
Tallerista: Viviana Fortino

HATHA IOGA AVANÇAT

És imprescindible tenir-ne un nivell mitjà. Taller que requereix un
esforç físic elevat.
Dimarts, de 20.15 a 21.30 h,
del 26 d’abril al 14 de juny
Dijous, de 20.15 a 21.30 h,
28 d’abril al 16 de juny
Preu: 36,54 €
Tallerista: Viviana Fortino

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA I SÒL PÈLVIC
Dimarts, de 18.30 a 19.45 h,
del 26 d’abril al 7 de juny
Preu: 31,98 €
Tallerista: Air Active

IOGA VINYASA

Dijous, de 10 a 11.15 h,
28 d’abril al 9 de juny
Preu: 31,98 €
Tallerista: Viviana Fortino

PILATES
MEDITACIÓ I RELAXACIÓ
Dilluns, de 19 a 20.30 h,
25 d’abril al 13 de juny
Preu: 31,98 €
Tallerista: Carmen Chito

Dilluns, de 9.30 a 10.45 h,
del 25 d’abril al 13 de juny
Dimecres, de 9.30 a 10.45 h,
del 27 d’abril al 8 de juny
Preu: 31,98 €
Tallerista: Jesús Aragón

HATHA IOGA INICIACIÓ

PILATES MATT

Dimarts, de 20 a 21.15 h,
del 26 d’abril al 7 de juny
Preu: 31,98 €
Tallerista: Adria Guadagnoli

Dilluns, de 18.45 a 20 h,
del 25 d’abril al 13 de juny
Preu: 31,98 €
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 PRIMAVERA
PER A CONVIDATS

Dimarts, 26 d’abril, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 5 €
Tallerista: Josep Vidal

CUINA MEXICANA

Dijous, 28 d’abril, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 5 €
Tallerista: Redrum i Menjat
Montjuïc

DOLÇOS JAPONESOS
AMB TE MATCHA

Dilluns 2 de maig, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 6 €
Tallerista: Miho Miyata

PLATS NOUS AMB ELS INGREDIENTS DE SEMPRE
Dilluns 9 de maig, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 5 €
Tallerista: Rosa Mari Garcia

ARRÒS BIRYANI

Dimecres 25 de maig, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 5 €
Tallerista: Agnès Dapère

ART I CUINA ITALIANA
Dimecres 31 de maig i 7 de juny,
de 18.30 a 21 h
Preu: 30,43 € · Suplement: 8 €
Tallerista: Sara Sandrino

TAPES VEGANES

Dimecres 1 de juny, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 5 €
Tallerista: Mercè Tafalla

INFLUÈNCIES ORIENTALS
EN PLATS VEGETARIANS
Dilluns 13 de juny, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 5 €
Tallerista: Jordi Rey

ARROSSOS I FIDEUÀS

Dijous 12 de maig, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 6 €
Tallerista: Anna Bozzano

SALSES CASOLANES

Dimarts 17 de maig, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 4 €
Tallerista: Eugènia Guiscafré

PA ARTESÀ AMB MASSA
MARE
Dimarts 24 de maig, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 5 €
Tallerista: David Moreno del
Forn Santa Madrona

EL DONFENG EN LA
CUINA TAIWANESA

Dimecres 15 de juny, de 18.30 a 21 h
Preu: 15,22 € · Suplement: 4 €
Tallerista: Jenny Chih-Chieh
Teng

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 escènica
Cicle Classic&Friends
Cicle Narratives Migrants
Cercallibres

EXPOSICIONS

100 ANYS FENT MUNTANYA

Exposició commemorativa.
Del 25 d’abril al 12 maig
A càrrec del Foment Excursionista de Barcelona
Amb motiu del centenari d’aquesta
entitat amb seu al Poble Sec, farem
un recorregut per la història de l’excursionisme català, des de 1922 fins
a l’actualitat, a través de les imatges
i altres objectes pertanyents a l’arxiu
i socis del Foment Excursionista de
Barcelona.

teatre per la construcció d’una peça
teatral que coneix i reconeix la memòria de la gent gran del barri i el
teatre com a font de coneixement.
L’exposició documenta el procés.
XERRADES I TALLERS

LA PRIMERA ASCENSIÓ
CATALANA A L’EVEREST

Dijous, 28 d’abril a les 19 h
A càrrec de Carles Vallès, alpinista, i Foment Excursionista
de Barcelona
En l’acte oficial d’inici del centenari
del Foment Excursionista de Barcelona, un dels seus socis i membre de
la primera ascensió catalana que va
assolir el cim de l’Everest, el 1985,
explica aquesta fita de la història de
l’alpinisme del nostre país.

DE L’HORT A L’ART

Del 16 de maig al 10 de juny
Exposició a càrrec de la Fundació Joan Miró i l’alumnat de
Cicle Infantil de l’Escola Poble-sec en el marc del projecte
Gresol Cultural
Durant tot el curs l’alumnat de cicle
infantil de l’Escola Poble-sec ha estat
descobrint l’alimentació saludable i
sostenible a través de l’obra de Joan
Miró, i nosaltres hem tingut la sort de
poder acompanyar-los de ben a prop
gràcies al projecte L’Escola A Taula!
Durant els mesos de maig i juny al
pati del centre cívic es podrà gaudir
d’una exposició que recull el procés
de creació que han fet els més petits
del barri.

POBLE-SEC, LA TERRA
DE L’AIGUA

Exposició documental.
Del 15 al 30 de juny
A càrrec de Vostok Collective,
amb la col·laboració de Baixem
al Carrer i l’Institut del Teatre
Procés creatiu compartit entre gent
gran del barri i joves estudiants de

ESCOLA DE BARRI
Tornen els debats sobre el model
d’escola i els mètodes d’ensenyament. Amb voluntat de posar-hi perspectiva, CERHISEC estudia el passat
de l’educació al nostre barri. Les dues
xerrades es complementen amb un
itinerari. Xerrades retransmeses a través de l’enllaç
mit.jit.si/XERRADESCERHISEC

UNA REPÚBLICA DE
MESTRES

Dimarts, 3 de maig a les 18.30 h
A càrrec de Glòria Sánchez, de
CERHISEC
La primera de les primaveres pedagògiques catalanes es produí durant la República i, de manera, més
intensa, durant la Guerra Civil. L’escola esdevingué institució social,
eina d’emancipació individual i de

transformació social. Tot i que breu,
aquest període històric continua sent
la referència inevitable en els debats
educatius actuals.

L’ESCOLA PER A
TOTHOM, NO SEMPRE

Dimarts, 10 de maig a les 18.30 h
A càrrec de Josep Guzmán, de
CERHISEC
Després de la llarga postguerra i en
plena dictadura, l’arribada de milers
de migrants obligà l’educació a respondre de manera decidida i estratègica davant les necessitats socials
i culturals. L’escola es convertí en la
pedra angular l’organització de molts
barris, eina de cohesió i transformació, molt sovint protagonitzat per
dones. Una segona primavera que va
definir el model d’ensenyament i el rol
social dels i les mestres que ens ha
arribat fins els nostres dies.
BONS HÀBITS –
COMENÇAR AMB BON PEU
Activitats del projecte A Taula! Cicle
de Cultura i Gastronomia

ALIMENTACIÓ I
PRIMERA INFÀNCIA

Dilluns 25 d’abril, de 18.30 a 21 h
A càrrec de l’equip de pediatria
i referents de benestar emocional i comunitari del CAP Les
Hortes
En aquest espai de trobada les professionals del barri ens explicaran
quines són les opcions alimentàries
més beneficioses per a les mares lactants i no lactants i les seves criatures
i compartirem els aprenentatges que
generen les famílies arran de l’experiència pròpia.

EL MÈTODE BLW

Dimecres 27 d’abril, de 16 a 18 h
A càrrec d’Ivanna Gomez
L’alimentació complementària autorregulada pel nadó (Baby Led Weaning)
és un mètode respectuós per començar a introduir aliments sòlids comple-

mentaris a la llet materna. En aquesta
xerrada us explicarem tot el que cal
de saber per començar a posar-lo en
pràctica i fer de l’alimentació dels més
petits una experiència positiva.
CINEMA

MACHINI. CINEFÒRUM
SOBRE LA TRANSICIÓ
ENERGÈTICA

Dijous, 12 de maig, a les 19 h
A càrrec de: Revista Sobirania
Alimentaria Biodiversidad y
Culturas
La revista Soberania Alimentaria Biodiversidad y Culturas ens convida
a veure el curtmetratge “Machini” i
reflexionar sobre l’espoli de les falses
renovables. A partir de l’exemple de
les mines de cobalt a la RD del Congo, parlarem del colonialisme extractiu i reflexionarem sobre propostes
de transició energètica i sobre el consum responsable d’energia.

MICROHISTÒRIES
MIGRANTS

Documental i teatre playback.
Divendres 27 de maig a les 19 h
A càrrec de La Quinta Pata i Ensamble TPB
Vine a celebrar la història migrant
que tothom porta a dins. Ruptures i
enyors, resistències i discriminació
però també oportunitats, creixement
i alliberament. La Quinta Pata mostra
l’XI edició de la seva cartografia de les
narratives migrants, acompanyada del
documental resum. Seguidament, la
cia. Ensamble Playback transformarà
les històries de les dones migrades
que ho vulguin en escenes teatrals.

CLÀSSICA

CLÀSSIC&FRIENDS
La clàssica en diàleg amb altres disciplines. La clàssica no com acompanyament, sinó d’igual a igual amb la dansa,
la poesia o l’art. La clàssica d’abans i
d’ara, ben viva i contemporània.

AQUEST AMOR QUE
NO ÉS U

Poesia i violí contemporani.
Dijous 21 d’abril a les 19 h
A càrrec de Blanca Llum Vidal i Sara Pérez Fontán. Amb la
col·laboració d’Òmnium Cultural
Sants Montjuïc
Mots i notes que dansen, parlen, es
colpegen i s’acaricien en aquest diàleg sobre l’amor, la carn, l’esperit,
les plantes i l’emoció. Blanca Llum
Vidal és poeta, editora i filòloga. Sara
Fontán és violinista amb nombrosos
projectes compartits i en solitari en
marxa (Los Sara Fontán, Manos de
Topo, el duet de dansa Piña).

A través de bases sintetitzades, el
teclat i el violí es fusionen per a crear noves sonoritats i aportar una veu
pròpia en la contemporaneïtat.

FESTIVAL SIMFÒNIC

Dissabte, 11 de juny
Amb la col·laboració de l’Ass.
Simfònic
Diada de 100 concerts simultanis i
gratuïts realitzats per més de 5.000
estudiants d’escoles de música a
racons de Catalunya i Balears. Tots
els estils hi són presents. El Sortidor
acull dos concerts de proximitat:
A les 11 h
Escola de música La Sala, diversos instruments
A les 18 h
Orfeó l’Atlàntida, cant coral

DIA DE LA MÚSICA
Celebrem el dia de la música amb
dos concerts a càrrec de dues entitats de música participativa residents al centre.
A la plaça El Sortidor
Dissabte 18, a les 19 h,
Orquestra de Corda d’Adults
Diumenge 19 de juny a les 11 h,
Acadèmia d’Orquestra Simfònics
ARTS ESCÈNIQUES

#SEED

DIA DE LA DANSA

#Seed és el naixement d’una llavor
que creix i subsisteix a través de la
música, una crítica a la subsistència
que sovint un individu del present pateix dins de la societat que l’envolta.

La dansa és llenguatge universal, expressió i cohesió. També és una de
les damnificades silenciades per la
pandèmia. Aquest 30 d’abril, vine a
celebrar-la al Sortidor amb les companyies residents al centre: Gent del
dilluns, gent del divendres d’atotaixòdansa i Moving! de Maria Ferrer i
joves del Pla d’Acollida del Poble-sec
(dansa comunitària), solo i El que
serà de Non Project (dansa vertical),
duo de dansa i música de Glòria Ros
(composició en viu) i Okan Collective
(dansa africana).

Violí, piano, saxo i videoart.
Dijous, 5 de maig a les 19 h
A càrrec de Marina i Gerard Sala

Dansa.
Dissabte, 30 d’abril a les 12 h
A càrrec de companyies en
residència al Sortidor

EN NOM DE BACH

Dansa.
Dissabte, 7 de maig de 18 a 20 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.

POESIA AMPLIFICADA

Cabaret poètic.
Dissabte, 14 de maig a les 19 h
A càrrec de Las Hermanas del
Desorden
La solitud, la ruptura amorosa, el
caos urbà i la cerca de la identitat a
través de la paraula però en contacte i diàleg del rock, la percussió o els
sintetitzadors. Temes extrets del llibre-disc La musa suicida i altres de
nous. Activitat dins del Festival Barcelona Poesia. Guixeta inversa.

ART IMPROVITZAT V

Acció performativa improvisada.
Dissabte 28 de maig a les 19 h
A càrrec de l’ass. Free Impro
Bcn (Poble-sec)
La improvisació lliure és un gènere i
expressió musical que emergeix de
les corrents, entre vàries, de la música
contemporània i el jazz. Experimentació en temps real on els artistes participants es trobaran a l’escenari per
primera vegada. Un excels diàleg de
música i videoart amb la participació
de: Haize Lizarazu (piano), Txema Rico
(art visual projectat), Ferran Besalduch
(saxos i electrònica). Guixeta inversa.

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.

MONTJUÏC, UN LLIBRE
OBERT
En el marc del Cercallibres del Poble-sec, Sant Jordi al barri, farem
diverses visites comentades per biblioteques, fons i col·leccions dels
equipaments de la muntanya de
Montjuïc. Més informació al web.

ELS BATECS DEL BARRI.
LES GRANS FONTS

Dimarts, 26 d’abril de 17 a 19 h
A càrrec de: Xarxa d’Equipaments Ambientals de Barcelona
La Fàbrica del Sol
El so de les fonts monumentals de
Jujol, Buigas i l’avinguda de les cascades emfatitza el silenci dels llacs
del pavelló Mies van der Rohe al Parc
de Montujïc, amb aquesta activitat
podrem gaudir d’una experiència
sensorial.

DESCOBRIM LA FIRA
DE SANT PONÇ DE
POBLE-SEC

Dimecres 11 de maig de 12 a 13 h,
a la plaça Bella Dorita
Suplement: 3 €
Itinerari amb la col·laboració de Slow Food Barcelona i Baixem al carrer
Activitats del projecte A Taula!
Cicle de Cultura i Gastronomia
Ens passejarem per la Fira de Sant
Ponç del Poble-sec, veurem quins
productes naturals i artesans ens
ofereixen els paradistes, els olorem
i els degustarem. El punt de trobada
s’informarà un cop tancat el grup.

VOLEM UNA ESCOLA!

Dissabte 14 de maig, d’11 a 13 h
A càrrec de Josep Guzmán, de
CERHISEC
Les escoles són un bé preuat i tenir-les és fruit de lluites socials i
veïnals. En aquest recorregut, fusionarem educació i mobilització veïnal
en els escenaris en què van succeir,
explicant com es van aconseguir.

MIGRANTOUR

Dissabte, 4 de juny d’11 a 13 h
A càrrec de Nexes Interculturals SCCL
Com és la vida de la ciutat en la pell
d’una persona migrada? Els carrers
són els mateixos, però i les històries?
Migrantour Barcelona és una innovadora proposta que vol posar en valor
la interculturalitat de la nostra ciutat
i les històries migrants davant dels
discursos d’odi i la xenofòbia. Protagonitzada per guies interculturals
d’arreu del món. Projecte desenvolupat al Sortidor i, en aquesta estrena,
coneixerem el Raval.

RUTA: LA MEMÒRIA
DE LA REPRESIÓ DE
LES PERSONES LGTBI+
A BARCELONA

Dijous, 16 de juny a les 18.30 h
A càrrec de: Barcelona Rebelde
Prepara’t per un recorregut urbà seguint les petjades que han deixat 100
anys de resistències de les persones
LGTBI+ a Barcelona. Coneixerem els
primers espais de socialització que
van aparèixer a principis del s. XX,
ens endinsarem als anys vint i trenta i
rememorarem la repressió franquista
i la resistència. Posteriorment analitzarem com va afectar la pandèmia
de VIH i el sida als vuitanta i farem
balanç de la ressorgiment d’un ampli
moviment a finals dels noranta i principis del dos-mil.

ACTIVITATS EN FAMÍLIA

TEATRE PER INFANTS.
LA LLIBRERIA MÀGICA

Divendres, 22 d’abril, a les 11 h
A càrrec de: Peixpeixeres Teatre
El Ramon, propietari de la centenària llibreria dels contes, s’encarrega
de copiar els contes d’arreu del món
perquè no desapareguin i així, tots
els nens i nenes els pugin llegir en un
futur. El Joan, el seu jove aprenent,
realitza les tasques més feixugues
de la llibreria mentre somia en poder
arribar a copiar els contes com fa el
Ramon. L’arribada de la Marta, una
cartera molt especial, amb un paquet
màgic i l’amenaça de destruir la llibreria per part de la presidenta de la
societat “Pensa Poc”, Elena Tocanassos, canviarà la pacífica activitat dels
dos protagonistes que hauran d’enginyar-se-les per salvar la llibreria i els
seus contes
Per a infants de 6 a 12 anys

FILÓ: CICLE DE LECTURA
CREATIVA I FILOSÒFICA
PER A INFANTS

A càrrec de: Sara Beltrame. En
col·laboració amb la Biblioteca
Francesc Boix
FILÓ: Qui soc jo?
Diumenge, 24 d’abril a les 11 h (PS)
FILÓ: Repensem Montjuic!
Diumenge 15 de maig a es 11 h (PA)
FILÓ: On està casa meva?
Diumenge, 12 de juny a les 11 h (NM)
En aquests tallers triarem un llibre per
a llegir-lo totes juntes.
Reflexionarem sobre temes concrets
utilitzant el mètode filosòfic amb la
intenció de fer-nos preguntes i trobar
respostes. Escoltarem música, dibuixarem, jugarem.
Aquests tallers són oberts a totes
però especialment dirigits a infants
entre 8 i 12 anys.

PROJECTES

CERCALLIBRES
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.

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.

DONACIÓ DE SANG
El dimecres 4 de maig, vine a donar
sang al Sortidor. L’Escola Anna Ravell
apadrina la donació amb un projecte
escolar dels alumnes de la ESO.

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
Per a més informació: 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
Més informació: www.laquintapata.org
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.
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 13.30h. 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
21.45h. diablesdelpoblesec.org

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. No hi ha cap mena de limitació
d’edat ni aptituds ni coneixements
musicals per estar amb nosaltres. Assaigs: dijous a les 19.15 h. 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 pati-

ment 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. Si vius al barri i busques feina,
informa’t del Dispositiu d’Inserció del
Projecte Treball als Barris.
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

ABRIL
Del 22 d’abril al
12 de maig

100 Anys fent muntanya

Exposició

Dijous 21

19 h

Aquest amor que no és u

Clàssica

Divendres, 22

11 h

La llibreria màgica

Teatre per infants

Dijous 28

19 h

La primera ascensió catalana a
l’Everest

Xerrada

Diumenge, 24

11 h

Filó: Qui soc jo?

Activitat infantil

Dimarts, 26

17 h

Els batecs del barri. Les grans fonts

Itinerari

Dissabte 30

12 h

Dia de la Dansa

Dansa

De l’hort l’art

Exposició

MAIG
Del 16 de maig
al 10 de juny
Dimarts 3

18.30 h

Una república de mestres

Xerrada

Dimecres 4

9-14 h

Donació de Sang

Projectes

Dijous 5

19 h

#SEED

Clàssica

Dissabte 7

18-20 h

En nom de Bach

Dansa

Dimarts 10

18.30 h

L’escola per a tothom, no sempre

Xerrada

Dijous, 12

19

Machini. Cinefòrum sobre la transició
energètica

Cinefòrum

Dissabte 14

11 h

Volem una escola!

Itinerari

Diumenge, 15

11 h

Filó: Repensem Montjuic

Activitat infantil

Divendres, 27

19 h

Microhistòries migrants

Cinema i teatre

Dissabte 28

19 h

Art Improvitzat V

Escèniques

Poble-sec, la terra de l’aigua

Exposició

JUNY
Del 15 al 30 de
juny
Dissabte, 4

11 h

Migrantour

Itinerari

Dissabte 11

11 i 18 h

Festival Simfònic

Clàssica

Diumenge, 12

11 h

FILÓ: On està casa meva?

Activitat infantil

Dijous, 16

18.30 h

La memòria de la represió de les
persones LGTBI+ a Barcelona

Itinerari

Dissabte 18

19 h

Dia de la Música. OCA

Clàssica

11 h

Dia de la Música. Acadèmia
Simfònics

Clàssica

Diumenge 19

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 4 d’abril
Presencials de dilluns a divendres, de 9 a 21 h. En línia a partir de les 8 h
Itineraris culturals: 19 d’abril i 23 de maig. En línia, presencials i per
telèfon a partir de les 10 h. No s’admet reserva de plaça als itineraris via
correu electrònic.
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

