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CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR

CASTANYADA

EL PINTA CARES 
Divendres, 28 d’octubre, 
a les 17 h

Amb la Ludoteca del Poble-sec
Calaveres, monstres i d’altres 
personatges de la nit de les 
ànimes visitaran el pati del 
Sortidor ! Vine a pintar-te la cara 
i sigues un d’ells. Recomanat per 
a totes les edats.

“COSQUILLAS”
Divendres, 28 d’octubre,  
a les 17.30 h
Per a infants a partir de 5 anys

A càrrec de la Cia. Migaja. 
Activitat familiar inclosa en el 
Festival Un Munt de Mots.
Vine a somiar amb els contes! 
Cantarem el conte del peixet i 
el tauró. Com acabarà? I el de 
la tortuga Manuelita, i el de la 
formiga més golafre que es va 
menjar el món sencer! Ho tenim 
tot preparat perquè un munt de 
personatges i històries ens facin 
pessigolles al cor. Només hem 
d’obrir bé les orelles!

MÓNS AMB BEC  
Dissabte, 19 de novembre, 
de 10.30 a 12.30 h
Activitat intergeneracional 
recomanada a partir de 5 anys

A càrrec de Móns amb BEC 
(Build Endless Constructions)
Recordes quan jugaves a 
construir cases? Els BECs són 
unes pinces que permeten crear 
mons infinits amb materials 
reciclats. A través del joc 
constructiu, poblarem la plaça 
del Sortidor amb les cases 
imaginades pels infants del barri.

HARMONÒGRAFS I 
ALTRES MÀQUINES 
DE DIBUIXAR
Dissabte, 10 de desembre, 
de 10.30 a 12.30 h
Per a infants de totes les edats

A càrrec de Judit Panxeta, de 
La Tinta
Un harmonògraf és un aparell 
mecànic que utilitza pènduls per 
crear imatges geomètriques. 
Quines formes generarà un pot 
de pintura penjant d’un fil? I què 
passarà si enganxem un retolador 
a un cotxet de joguina? Saben 
dibuixar, les baldufes? Les obres 
dels petits creadors del barri 
s’exposaran temporalment al 
centre.

En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual i/o per-
què qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolu-
pament presencial de l’activitat a la que ha estat inscrit/a (donat 
que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament), 
el centre podrà adaptar aquesta activitat per a que es pugui rea-
litzar en format virtual i es reserva el dret a canviar el professorat, 
el calendari de les sessions i l’horari. Aquesta variació no supo-
sarà que l’activitat es consideri cancel·lada o suspesa.

CENTRE CULTURAL ALBAREDA

Entrada gratuïta amb reserva 
prèvia a barcelona.cat/ccalbareda

CASTANYADA
Dijous, 27 d’octubre, a les 17.30 h
Per a totes les edats

Celebrem la castanyada amb acti-
vitats familiars al pati:
Retratem-nos!
Fes un retrat de la persona que 
trobis asseguda a la cadira. Dibui-
xa, estampa, retalla i enganxa a la 
teva manera o deixa que et retra-
tin! A càrrec de La Tinta Poble-sec. 
Contacontes i castanyes
19 h, El Consell de Cultura Popular 
i Tradicional del Poble-sec organit-
za una sessió de contacontes i ens 
convida a ballar vora el foc mentre 
torrem castanyes. Amb la col·labo-
ració d’Ecop i l’Associació de Co-
merciants del Poble-sec - Paral·lel.

HAMELÍ 
Divendres, 28 d’octubre, 
a les 17.30 h
Per a infants de 4 a 10 anys

Teatre a càrrec de la Cia. Xip 
Xap en el marc del Barcelona 
Districte Cultural.
Espectacle que farà volar la imagi-
nació dels més petits a partir d’un 
conte clàssic.

LA MALETA. 
MÓN I MÓN 
Divendres, 25 de novembre, 
a les 17.30 h 
Per a infants a partir de 5 anys 

Visionat del conte stop motion 
“Món i món” sobre la història de 
dos ocells que provenen de dues 
ciutats diferents que troben la 
ma nera de relacionar-se. Amb el 
material plàstic de La Maleta ex-
perimentarem amb les for mes de 
les ciutats i en farem un mural. 
Activitat de Khaled: camí de refugi.

VEGIN I PASSIN
Dissabte, 26 de novembre,
a les 18 h
Per a infants a partir de 3 anys

Circ a càrrec de la Cia. Enlaire 
en el marc del Barcelona Distric-
te Cultural
És la història d’un viatger singular, 
ancorat en el temps, amb l’anhel 
de transmetre realitats efímeres.

PER ART DE MÀGIA
Divendres, 16 de desembre, 
a les 17.30 h
Per a infants a partir de 6 anys

Màgia a càrrec d’El Palacio de la 
Magia del Poble-sec
La màgia captiva petits i grans 
despertant la curiositat per conèi-
xer els secrets de cada truc i tam-
bé és una eina transformadora que 
afavoreix les habilitats socials. Co-
neixerem la història de la màgia i 
farem jocs amb diversos materials.

MUUUUN 
Dissabte, 17 de desembre, 
a les 17.30 h
Per a infants de 2 a 8 anys 

Música a càrrec de la Cia. La 
Curiosa en el marc del Barcelo-
na Districte Cultural
Un viatge que neix des de l’abs-
tracció i ens descobreix un nou 
planeta on es parla un llenguatge 
diferent. Sorgeix del joc, de l’explo-
ració i de la cerca sense paraules 
d’un llenguatge comú. L’expressió 
plàstica i la musical interaccionen 
en un espai íntim i proper. 

mailto:informacio@casadelrellotge.net
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/casadelrellotge
http://cotxeres-casinet.org
mailto:ccelsortidor@bcn.cat
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor
mailto:admin@fontdelaguatlla.org
mailto:cclacadena@entitatslamarina.org
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lacadena
mailto:ccalbareda@ccalbareda.cat
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/albareda
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/casadelrellotge
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/casadelrellotge
http://barcelona.cat/sants-montjuic


CENTRE CÍVIC LA CADENA

CICLE: DISSABTES EN CADENA

Activitats gratuïtes per a tota la fa-
mília amb inscripció prèvia.

En totes les sessions trobareu un 
espai de joc lliure, el racó de lectura 
de la biblioteca Francesc Candel, la 
zona d’alimentació saludable i es-
morzar, un contacontes i l’activitat 
mensual corresponent.

AMB “M” DE  
MÚSICA
Dissabte, 17 de setembre, 
a partir de les 11 h

A càrrec de Marta Estruch Brichs
Sessió de música viva. una bona 
eina per expressar les emocions i 
els sentiments. Si, a més, hi po-
sem moviment i instruments po-
dem arribar a sentir-la molt més 
viva. Amb la musicoteràpia des-
cobrirem tot el potencial musical 
i expressiu que tots portem dins.

AMB “M” DE  
MEDIACIÓ 
Dissabte, 29 d’octubre,  
a partir de les 11 h

A càrrec de Cia. La Mirona 
CARGOL, LLEÓ, DOFÍ: Tres acti-
tuds davant el conflicte. Una obra 
interactiva on acompanyareu a la 
Maria en un dia sencer de la seva 
vida que no ha anat com ella es-
perava. Aconseguirem que trobi la 
calma?

AMB “D” DE DRETS 
DELS INFANTS
Dissabte, 19 de novembre, a 
partir de les 11 h

A càrrec de La Marina Viva 
La Marina dissimuladament 
remena els seus rínxols tot 
buscant els deures. Sembla ser 
que s’ha oblidat la motxilla. Diu les 
paraules màgiques «clip-clap» i el 
clipet es transforma en un llibre! 
Però tota la classe descobreix 
que la Marina ha fet trampes. La 
professora li proposa deixar sobre 
de la seva taula tots els clipets, per 
tal de no crear desigualtats. Vols 
viure amb ella aquesta aventura?

BIENNAL DEL PENSAMENT DE 
BARCELONA “CIUTAT OBERTA”

Tota la programació de la ciutat a: 
www.biennalciutatoberta.barcelona

DESPLAÇADES,  
EL CONTE
Dissabte, 15 d’octubre 
a les 12 h

A càrrec de l’Associació IURTA
Lloc: Biblioteca Francesc Candel
Coneixerem la història de la 
Berta i l’Anna, dues nenes que 
per diferents motius s’han vist 
obligades a marxar de casa. A 
través d’aquesta activitat escènica 
parlarem amb els més petits de dol 
migratori, racisme, drets humans, 
emergència habitacional i amistat.  

CENTRE CÍVIC CASINET D’HOSTAFRANCSCENTRE CÍVIC  
FONT DE LA GUATLLA

13È FESTIVAL DE 
NARRACIÓ ORAL 
UN MUNT DE MOTS: 
TEMPS D’HEROÏNES 
AMB JUDITH 
NAVARRO
Divendres 21 d’octubre, 
a les 18 h
Per a totes les edats

El temible senyor del bosc vençut 
per una criatura; l’univers infinit 
apamat per una mare en un sol 
dia; i la insensibilitat d’uns és-
sers superbs consumida per la 
senzillesa d’una sàvia. Són al-
guns exemples de quan arriba el 
temps de les heroïnes.

HALLOWEEN
Dissabte 29 d’octubre, 
a les 18 h
Per a tota la família

A càrrec de la Vocalia d’in-
fants i joves de l’Avv Font de la 
Guatlla
Jocs esgarrifosos, concurs de 
disfresses i música. 

SALA PEPITA CASANELLAS

L’AMÀLIA I LES 
OMBRES LUNARS 
Diumenge, 9 d’octubre,  
a les 12 h 
A partir dels 2 anys

Teatre d’ombres a càrrec de  
la Cia. Animamundi 
El món de l’Amàlia és ple de llum 
i color però hi ha un núvol tan 
gran que pot tapar la llum del Sol. 
L’Amàlia intenta desfer-se’n però 
tot comença a funcionar mala-
ment.  Qui podrà ajudar l’Amàlia 
abans no sigui massa tard?

FLOW! MY 
(HIP HOP) STORY 
Diumenge, 6 de novembre, 
a les 11 h
A partir dels 8 anys

Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia en el marc del HOP TARDOR 
Taller de beatbox+ Espectacle a 
càrrec de Pulmon beatbox 
Ritmes i versos que ens expli-
quen un viatge personal al món 
del hip-hop.

PLAS-TIK- BOOM. 
SUPERHEROÏNES 
CONTRA 
EL PLÀSTIC!
Diumenge, 4 de desembre, 
a les 12 h  
Pera a tota la família

Teatre a càrrec de  
la Cia. Mima teatre 
La Paula ha triat a la Climatem-
pus per fer les pràctiques de 
superheroïna; el que no sap és 
que ja fa temps que es va retirar. 
Aconseguirà la Paula contagiar-li 
el seu entusiasme? La Clima-
tempus li ensenyarà tots els seus 
superpoders?

SALA MAREMAR

PETIT CINECLUB BDC

Sessions matinals de cinema 
familiar

SUPERCUC
Diumenge, 23 d’octubre,  
a les 12 h
A partir de 3 anys 
Durada total 39’ (1 de principal 
de 26’ i 2 de més curts) 

Tres curtmetratges: Animals del 
bosc, no tingueu por, el Supercuc 
és aquí! Llarg, fort i amb habilitats 
sorprenents, serà capaç d’ajudar 
aranyes i gripaus, a sortir de les 
pitjors situacions. 

RATOLINS I 
GUINEUS, UNA 
AMISTAT D’UN 
ALTRE MÓN
Diumenge, 20 de novembre, 
a les 12 h
A partir de 5 anys 
Durada total 81’ Llargmetratge

Després d’un accident, un ratolí 
i una guineu es troben al para-
dís dels animals. En aquest nou 
món, hauran de renunciar als 
seus antics instints i seguir un 
camí cap a una nova vida.

DUNIA I CINEMA 
REX
Diumenge, 18 de desembre, 
a les 12 h
A partir de 7 anys
Durada total 36’. Dos curtme-
tratges (un de principal de 28’ i 
un segon més curt) 

La Dunia és una nena de sis 
anys a la que li agrada molt ju-
gar, aprendre i descobrir noves 
històries.

ESPECTACLES BDC

BOMBEA!
Divendres, 28 d’octubre, 
a les 20 h

Clown a càrrec de la Cia. la 
Pulpa Clown&Comedy 
Espectacle de clown, directe, 
senzill i divertit. Parla de com són 
les relacions entre les persones i 
la necessitat de cuidar-les.

BLACK
Divendres, 25 de novembre, 
a les 20 h

Dansa a càrrec d’OULOUY 
Peça escènica basada en la 
improvisació i inspirada en ele-
ments coreogràfics d’estils clau 
de l’escena urbana africana, com 
el coupé-décalé, l’afro house, 
l’azonto o el krump.Amb aquest 
llenguatge, l’artista parla sobre 
com es viu la negritut a la socie-
tat del nostre temps.

CENTRE CÍVIC  
CASA DEL RELLOTGE

CASTANYADA
Divendres, 28 d’octubre, 
a les 17.30 h

Activitat gratuïta als Jardins de 
Can Farrero

MATEMÀGIA
Dijous, 17 de novembre 
a les 19.30 h
A partir d’11 anys

A càrrec del Mag Stigman
CC Casa del Rellotge
Espectacle-conferència al voltant 
de la màgia de les matemàtiques 
i de les ciències exactes.

ELMER, L’ELEFANT 
DE COLORS
Diumenge, 30 d’octubre  
a les 12 h 
Per a infants a partir de 2 anys
Preu: 3 € 

A càrrec de la Cia. Tutatis 
L’Elmer, és un elefant gens avorrit. 
A diferència dels seus amics, ell 
és multicolor. Un espectacle on 
el convencional queda de costat, 
s’ensenya la importància de ser 
un mateix, transmetent valors po-
sitius tan importants com el res-
pecte, l’acceptació i la diversitat.

LES AVENTURES 
D’EN PATUFET 
Diumenge, 20 de novembre,  
a les 12 h
Per a infants a partir de 18 mesos.
Preu: 3 €

A càrrec de la Cia. Xavi Moreno 
Adaptació simpàtica i original 
d’aquest conte tradicional de la 
cultura popular catalana utilitzant 
titelles i música en directe. Acom-
panyeu en les seves aventures 
l’infant més remenut del món! 

ESPECTACLES PAU SENSE TREVA

LA VERITABLE 
HISTORIA 
DELS TRES 
PORQUETS 
Dimarts, 27 de desembre, 
a les 17.30 h 
Per a infants d’1 a 7 anys.
Preu: 3 €

A càrrec de la Cia. Xip Xap
Una de les coses que no sabíem 
de “La veritable història dels 3 
porquets” és que el més petit era 
una porqueta, que volia viatjar en 
moto i ser arquitecte.

EL PRÍNCEP 
DE LA MÀGIA
Dimecres, 28 de desembre, 
a les 17.30 h 
Per a tots els públics.
Preu: 3 €

A càrrec del Mag Lluc
Estigueu a punt per fer reverènci-
es! Perquè us ha vingut a visitar 
l’únic i inimitable Príncep de la 
Màgia que us transportarà a un 
món màgic.

CONTES DE NADAL 
DE LES GERMANES 
BALDUFA 
Dijous, 29 de desembre, 
a les 17.30 h 
Per a infants de 4 a 12 anys
Preu: 3 €

A càrrec de la Cia. Tanaka Teatre
Amb elles viatjarem als freds bos-
cos russos, assistirem al desco-
briment de la Terra, descobrirem 
el miracle del canelobre jueu i 
entendrem perquè a la Xina cele-
bren el cap d’any dues vegades. 


