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ADREÇA 

Centre Cívic Casa del Rellotge
Pg. Zona Franca, 116, interior · 08038 Barcelona · Tel. 934 322 489 
De dilluns a divendres de 9.30 a 14 h i de 16 a 21 h
Sala Pepita Casanellas
Pg. Zona Franca, 185 · 08038 Barcelona · Tel. 932 563 730 
De dilluns a divendres de 14 a 21 h
Sala Maremar
Escola Bàrkeno · Pg. Zona Franca, 56-64
                                                                                                                                               
PER A MÉS INFORMACIÓ

www.casadelrellotge.net · informacio@casadelrellotge.net
www.facebook.com/cccasadelrellotgesalapepita
@cccasadelrellotge

GESTIÓ CÍVICA 

Unió Entitats la Marina · Mare de Déu de Port, 363 · Tel. 933 313 842

El preu de tots els espectacles és 
de 5,45€  i 3€ entrada especta-
cles familiars tret que s’indiqui 
una altra cosa. Només en el cas 
que no es faci l’espectacle es re-
tornarà l’import de les entrades. 

Adquisició d’entrades a la Casa del 
Rellotge i a la web.  Només s’ac-
cepten pagaments amb targeta. 

MATINALS PER A TOTA LA FAMÍLIA

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

Teatre d’ombres a càrrec de la 
Companyia Animamundi
El món de l’Amàlia és ple de llum 
i colors... però també hi ha un nú-
vol que apareix quan menys t’ho 
esperes. És tan gran i tan fosc que 
pot tapar fins i tot la llum del Sol. 
L’Amàlia vol desfer-se’n, ja en té 
prou! Però sense el núvol el món 
ja no serà el mateix. Tot comença 
a funcionar malament, molt mala-
ment... Només la Lluna brilla enmig 
de tanta foscor. Qui podrà ajudar 
l’Amàlia a posar en ordre el món 
abans que no sigui massa tard?

FLOW! MY(HIP HOP) 
STORY
Diumenge, 6 de novembre a les 11 h
Edat recomanada: a partir dels 
8 anys
Activitat gratuïta emmarcada 
dins el HOP TARDOR, cal  ins-
cripció prèvia

Taller de beatbox+ Espectacle a 
càrrec de Pulmon beatbox.
Flow! Un crit de llibertat basat en 
fets reals. Ritmes i versos que 
ens expliquen un viatge personal 
al món del hip hop. Més detalls a 
www.casadelrellotge.net

SALA PEPITA CASANELLAS SALA MAREMAR

COL·LABORACIONS

PLAS-TIK- BOOM. 
Superheroïnes 
contra el plàstic!
Diumenge, 4 de desembre, a les 12 h 
Per a tota la família

Teatre a càrrec de la Companyia 
Mima teatre.
La Paula ha triat a la Climatempus 
per fer les pràctiques de superhe-
roïna, el que no sap és que ja fa 
temps que es va retirar. Va deixar 
de creure en la humanitat i en la 
possibilitat d’aconseguir un món 
millor. Aconseguirà la Paula con-
tagiar-li el seu entusiasme? La Cli-
matempus li ensenyarà tots els 
seus superpoders? Podran con-
vèncer a les persones que han de 
cuidar i estimar el planeta? Cada 
un de nosaltres tenim un petit su-
perpoder a les nostres mans. No-
més hem d’aprendre a utilitzar-lo 
una mica cada dia i així, entre to-
tes i tots, podrem canviar el món.

DIVENDRES EN ESCENA

STÉPHANE LAIDET 
ET LE PETIT COMITÉ
Divendres, 14 d’octubre, a les 20 h

Música a càrrec de Pancho Garcia 
(guitarra), Paco Bastida (guitarra 
flamenca), Joange Torredeflot (vi-
olí) i Stephane Laidet (harmònica 
diatònica)
Aquests 4 músics provinents del 
món teatral presentaran les seves 
melodies sensibles comptades a 
vegades per l’harmònica o pel violí. 
Un viatge per serralades llunyanes, 
terres àrides, el Con Sud, la Costa 
Atlàntica i el mediterrani.

TÉCNICAS PARA UN 
ABRAZO PERFECTO 
Divendres, 11 de novembre, 
a les 20 h

Dansa a càrrec de la Cia LaBoda.
Una història particular però molt 
més comuna del que pensem en 
el nostre dia a dia. En aquesta 
abraçada conflueixen fragments 
d’una vida, més aviat de dues vi-
des. Una situació que es repeteix 
constantment, que ignorem, que 
no volem acceptar, que no volem 
veure i, per això, una situació que 
no podem transformar. Desitgem 
que simplement desaparegui, pe-
rò sabem que no serà així. Pensem 
que el millor encara ha d’arribar? A 
Técnicas para un abrazo perfecto 
la companyia mostra, a través de 
la dansa contemporània, una es-
cena de violència domèstica, cre-
uament, sense filtres.

FAKING AUDITION 
Divendres, 16 de desembre, 
a les 20 h

Dansa teatre de crítica social a càr-
rec del col·lectiu #H20.
Abús de poder i manipulació com 
a punta de l’iceberg. Una peça que 
busca reflexionar sobre el que sig-
nifica exposar-se al món del càs-
ting, el fet de sentir-se jutjat una 
vegada i una altra. Està inspirada 
en històries verídiques de testimo-
nis que es van relacionant al llarg 
de la posada en escena a través 
de  tres personatges.

DOCDELMES

Mostra dels millors documentals 
del Festival Internacional de Cine-
ma Documental DocsBarcelona.
Reserva d’entrades a la Casa del 
Rellotge i la web. Activitat gratuïta. 

Aquesta programació forma part 
del circuit Barcelona Districte 
Cultural. Activitat gratuïta. Re-
serva d’entrades a la Casa del 
Rellotge, a la web o a través del 
correu salamaremar@casadelre-
llotge.net.
Ubicació de la sala: Pg. Zona 
Franca, núm 56-64 (Sala d’Actes 
de l’Escola Bàrkeno)

PETIT CINECLUB

Sessions de cinema familiar.

SUPERCUC 
Diumenge, 23 d’octubre a les 12 h
Edat Recomanada: 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
Edat recomanada: a  partir de 5 anys
Durada total: 81’ Llargmetratge
 
Després d’un accident, un ratolí 
i una guineu es troben al paradís 
dels animals. En aquest nou món 
hauran de renunciar als seus antics 
instints i seguir un camí cap a una 
nova vida. 

REBELLION 
Divendres, 7 d’octubre, a les 19 h

Pel·lícula documental dirigida 
per Maia Kenworthy y Elena 
Sánchez Bellot (2021) 82 min. 
Versió original en Anglès subti-
tulada al Català.

Exctition Rebellion és un grup d’ac-
ció directa contra el canvi climàtic. 
Aquesta pel·lícula és un thriller so-
bre els orígens del moviment, la 
lluita d’egos i el xoc generacional.

QUERIDA SARA 
Divendres, 4 de novembre, 
a les 19 h

Pel·lícula documental dirigida 
per Patricia Franquesa y Elena 
Sánchez Bellot (2021) 60 min. 
Versió original en Persa, Anglès 
i Castellà subtitulada al Català.

Un emotiu retrat de la Sara, la pri-
mera taxista d’Afganistan, una do-
na poderosa que trenca barreres 
patriarcals. Un testimoni d’una re-
alitat que ja no existeix.

KARAOKE 
PARADISE 
Divendres, 2 de desembre,
a les 19 h

Pel·lícula documental dirigi-
da per Einari Paakkanen (2022) 
75 min. Versió original en Finès  
subtitulada al Català

Qui canta els mals espanta. El gèlid 
paisatge de Finlàndia amaga una 
passió contagiosa pels karaokes. 
Garatges, bars, el saló de casa... 
tothom és benvingut.

DUNIA I CINEMA 
REX
Diumenge, 18 de desembre, a les 
12 h
Edat recomanada: a  partir de 7 anys
Durada total 36’ (1 de principal de 
28’ i 1 de més curts) Dos curtme-
tratges
 
La Dunia és una nena de sis anys a 
la que li agrada molt jugar, aprendre 
i descobrir noves històries. 

ESPECTACLES

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

Clown a càrrec de la Companyia la 
Pulpa Clown&Comedy.
Espectacle de clown, directe, sen-
zill i divertit.. Parla de com són les 
relacions entre les persones i la ne-
cessitat de cuidar-les.

BLACK
Divendres, 25 de novembre, a les 
20 h

Dansa a càrrec d’OULOUY.
Peça escènica basada en la im-
provisació i inspirada en elements 
coreogràfics d’estils clau de l’esce-
na urbana africana, com el coupé-
décalé, l’afro house, l’azonto o el 
krump.Amb aquest llenguatge l’ar-
tista  parla sobre com es viu la ne-
gritut a la societat del nostre temps.

MAZODIVA
Divendres, 23 de desembre, 
a les 20 h

Comèdia a l’estil stand-up comedi  
i burlesc a càrrec de Sil de Castro.
A través de la interacció amb el pú-
blic i amb un humor fesc descart

i canalla, Sil de Castro ens farà re-
cordar el mític M.C del cabaret. 
Una experiència que no oblidareu!

No es permet l’entrada a la sala 
un cop començat l’espectacle

ATELIER DE 
PINTURA
Dijous, d’11.30 a 13.30 h
Data d’inici: 6 d’octubre
Casa del Rellotge

Facilitadora: Fabiana Rossarola
Organitzacions i inscripcions a Xar-
xa Sense Gravetat
Més informació: 613000541 o  
info@redsingravedad.org

AUTODEFENSA PER 
A DONES
Divendres, de 16.30 a 18 h 
Data d’inici: 7 d’octubre
Casa del Rellotge

Facilitadora: Carmen Duran
Organització i inscripcions a Xarxa 
Sense Gravetat
Més informació: 613000541 o  
info@redsingravedad.org

CLUB DE 
FOTOGRAFIA DE 
LA CASA DEL 
RELLOTGE
Dijous, de 19:00 a 20:45 h

Reunions setmanals a la Casa del 
Rellotge
Informació i contacte: Roberto Pé-
rez 616 076 381 

PUNT MULTIMÈDIA 
LA MARINA
Dilluns a divendres de 16 a 20h

Tallers d’informàtica i noves tec-
nologies, assessorament i forma-
cions. Informació i inscripcions: 
lamarina@puntmultimedia.org, 933 
31 85 61

Disposem d’espais de lloguer per 
a persones, grups i entitats, amb 
sol·licitud prèvia. Consulteu-ne 
les tarifes i les normes d’ús al 
web del centre.

AUTOSERVEI DE 
LABORATORI 
FOTOGRÀFIC

Laboratori amb ampliadores per 
a fotografies en blanc i negre 
i color. L’usuari ha de dur el 
paper fotogràfic i els químics 
necessaris. Reserves per telèfon 
o personalment en l’horari del 
Centre. Per fer-ne ús, s’han de 
tenir coneixements i experiència 
en el funcionament del laboratori.

Més detalls a:
www.casadelrellotge.net

CONNEXIÓ WIFI

Tot l’equipament té connexió 
lliure a Internet mitjançant el 
servei Barcelona Wifi.

SERVEI CESSIÓ D’ESPAIS

Centre Cívic Casa del Rellotge
Sala Pepita Casanellas
Sala Maremar

Octubre - Desembre 2022
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ESPAI ARTÍSTIC

CERÀMICA 
INICIACIÓ*
Dilluns, de 18.30 a 20.30h
Inici: 3 d’octubre (11 sessions)
Preu trimestre: 96,36€ + 25€  
suplement de material (S)

Aprèn les diferents tècniques 
bàsiques de modelat, així com 
decoració i acabats per a crear 
les teves peces ceràmiques per-
sonalitzades. Potencia la creati-
vitat i les habilitats manuals. No 
calen coneixements previs.

PINTURA
Dimarts, de 18.30 a 20.30h
Inici: 4 d’octubre (9 sessions)
Preu: 67,74€

FOTOGRAFIA

RETOC DIGITAL 
AMB PHOTOSHOP
Dimecres, de 19 a 20.30h
Inici: 5 d’octubre (10 sessions)
Preu: 65,70€

Aprèn a fer servir les eines bà-
siques del programa de retoc 
d’imatges per excel·lència.

REVELAT 
ANALÒGIC EN B/N 
Dijous, de 19.30 a 21h
Inici: 6 d’octubre (10 sessions)
Preu: 65,70€

Taller pràctic, on aprendrem 
fent còpies al laboratori de ne-
gatius en blanc i negre. No ca-
len coneixements previs. 

IL·LUMINACIÓ 
D’ESTUDI PER 
RETRAT I BODEGÓ
Dijous, de 18 a 19h
Inici:  6 d’octubre (10 sessions)
Preu: 43,80€

Taller pràctic per aprendre a 
il.luminar persones i objectes. 
No cal coneixements previs. Cal 
portar càmera digital pròpia.

RECURSOS

ANGLÈS 
ELEMENTAL
Dilluns, de 18 a 19.30h
Inici: 3 d’octubre (11 sessions)
Preu: 72,27€

CONVERSA EN 
ANGLÈS
Dilluns, de 19.30 a 21h
Inici: 3 d’octubre (11 sessions)
Preu: 72,27€

Agafa confiança i soltesa per par-
lar en anglès. Cal nivell B per po-
der mantenir una conversa.

GANXET
Dimecres, de 18.15 a 20.15h
Inici: 5 d’octubre (10 sessions)
Preu: 87,60€ + 15€ material 

CISTELLERIA
Dijous, de 19 a 20.30h
Inici: 6 d’octubre (10 sessions)
Preu: 65,70€ + 15€ material (S)

Aprèn tècniques ancestrals de tei-
xit artesanals com el teixit “adu-
ja” per elaborar peces úniques de 
cistelleria teixida.

Període d’inscripcions

Les inscripcions es poden fer online o 
presencialment al CC Casa del Rellotge, 
i durant les tardes també a la Sala Pepita 
Casanellas. Les places dels grups s’ad-
judicaran per estricte ordre d’inscripció i 
pagament. El pagament presencial dels 
tallers es formalitzarà només mitjançant 
targeta i ingrés bancari. No s’acceptarà 
el pagament en efectiu. 
Informeu-vos-en al mateix Centre sobre:
Reducció i subvenció dels imports per 
a aturats i persones amb discapacitat 
d’entre el 33% i el 64%, per a un taller 
amb el 50% de descompte; reducció i 
subvenció dels imports per a persones 
amb discapacitat igual o superior del 
65% per a un taller amb el 75% de des-
compte. Inscripcions només presenci-
als i aportant la documentació en el 
moment de la inscripció.
La inscripció es considerarà efectiva no-
més quan es formalitzi el pagament del 
total de la quota. Alguns tallers inclouen 
un suplement per material. Només en el 
cas que no es faci el taller es retornaran 
els diners de la matrícula. No es faran 
devolucions passades les 3 setmanes 
de la data de cancel·lació del taller. 
Places limitades. Els grups han de tenir 
un mínim de persones inscrites perquè es 
puguin impartir.  
Tots els tallers es realitzaran a la Casa 
del Rellotge, excepte en cas que s’indiqui 
una altra ubicació.
Les sessions dels tallers que es desenvo-
lupin a la Sala Pepita Casanellas podran 
sofrir canvis d’hores i dates en funció de 
les necessitats d’ús de la sala per part de 
l’Ajuntament. 
Inscripcions: a partir del 6 de setembre
Inici de tallers: 3 d’octubre
Final de tallers: 16 de desembre
Recuperacions: setmana del 19 de  
desembre.

 
* (S) Per tots aquells tallers que tinguin 
suplement de material, aquest import es 
pagarà en efectiu el primer dia de classe 
a la persona que imparteix el taller.

NOU TALLER
Setmana de la natura a La 
Marina

Setmana de la ciència a 
La Marina

CREACIONS EN FAMÍLIA

Activitats artístiques gratuïtes per 
gaudir en família amb infants entre 
7 i 11 anys. Cal inscripció prèvia  
a la Casa del Rellotge i la web

DIBUIXOS 
NATURALS
Dijous, de 17.30 a 19 h
Data: 6 d’octubre

Amb fulles o altres elements natu-
rals crearem imatges que podrem 
exposar per decorar casa nostra 
o per regalar.

BOOK HOLDER 
EN 3D
Dijous, de 17.30 a 19 h
Data: 20 d’octubre

Dissenya i imprimeix el teu book-
holder i evita perdre el fil de la his-
tòria! Col·laboració amb el Punt 
Multimèdia i la Marina Viva.

EXPERIMENTA AMB 
FANG
Dijous, de 17.30 a 19 h
Data: 3 de novembre

Un got, un plat, un bol…Experi-
menta i crea la teva peça de fang.

INTRODUCCIÓ A 
L’ELECTRÒNICA 
AMB ARDUINO 
Dijous, de 17.30 a 19 h
Data: 17 de novembre

Descobreix la interacció i la digi-
talització a partir d’una plaqueta 
electrònica. Col·laboració amb el 
Punt Multimèdia.

FES LA TEVA 
POSTAL MÀGICA 
Dijous, de 17.30 a 19 h
Data: 1 de desembre

S’acosten dates especials, crea la 
teva postal amb llums i felicita a 
qui vulguis! Col·laboració amb el 
Punt Multimèdia.

TASSA DE NADAL
Dijous, de 17.30 a 19 h
Data: 15 de desembre

Per a tu o de regal, dissenya i im-
primeix per decorar la teva tassa 
de Nadal. Col·laboració amb el 
Punt Multimèdia.

DANSA I MOVIMENT

BALLEM MÚSICA 
DELS 80 I 90
Dimecres, de 17.45 a 19.15 h
Inici: 5 d’octubre (10 sessions)
Preu: 65,70€ 
Lloc: Sala Pepita Casanellas

Coreografies i tècniques de les 
cançons més mítiques d’aques-
tes dècades.

LATIN MIX
Dimecres, de 19.30 a 20.30 h
Inici: 5 d’octubre (10 sessions)
Preu: 43,80 €
Lloc: Sala Pepita Casanellas

Amb o sense parella, tu esculls 
amb qui vols ballar els diferents 
ritmes llatins.

HIP HOP INFANTIL 
(8-11 anys) 
Dimarts, de 18 a 19 h
Inici: 4 d’octubre (9 sessions)
Preu: 33,87 € 
Lloc: Sala Pepita Casanellas

Coneixerem les bases de la cultu-
ra hip hop, aprendrem a expres-
sar-nos amb els moviments i les 
coreografies. 

TEATRE INFANTIL 
(8-11 anys) 
Dijous, de 18 a 19 h
6 d’octubre (10 sessions)
Preu: 37,63€  
Lloc: Sala Pepita Casanellas

A través del joc, la improvisació i 
l’expressió corporal descobrim el 
món del teatre. Fent servir diverses 
tècniques de creació, aprenem a 
treballar personatges i crear histò-
ries de manera divertida.

ZUMBA
Dijous, de 19.30 a 20.30 h 
Inici:  6 d’octubre (10 sessions)
Preu: 43,80€
Lloc: Sala Pepita Casanellas

CANTA JAZZ
Dimarts, de 19.30 a 21h
Inici: 4 d’octubre (9 sessions)
Preu: 59,13€
Lloc: Sala Pepita Casanellas

Aprèn a cantar en l’estil del jazz 
mitjançant exercicis rítmics i vo-
cals, postura, respiració i posada 
en pràctica treballant un repertori 
adequat per l’estil.

SALUT I BENESTAR

AIKIDO
Dilluns, de 19.30 a 21 h
Inici: 3 d’octubre (11 sessions)
Preu: 72,27€

Troba el control del centre, l’equi-
libri i l’espai a través de les dinà-
miques de diferents arts marcials, 
inspirat en: Aikido, Jo-do, Aiki-ken 
i Karate. (no és necessària experi-
ència previa) 

GIMNÀSTICA DE 
MANTENIMENT 
Dimarts, de 10.30 a 11.30h 
Inici: 4 d’octubre (9 sessions)
Preu: 39,42€

PILATES
Dijous, de 10.30 a 11.30h
Inici: 6 d’octubre (10 sessions)
Preu trimestre: 43,80€

HATHA IOGA
Dimarts, de 18 a 19.30 h
Inici: 4 d’octubre  (9 sessions)
Preu trimestre: 59,13€

Adreçat a persones que mai han 
practicat ioga i en volen conèixer 
els beneficis.

ESTIRAMENTS I 
HIPOPRESSIUS
Dijous, de 18 h a 19.30 h
Inici: 6 d’octubre (10 sessions)
Preu trimestre: 56,45€

Es treballarà l’estirament per man-
tenir una bona qualitat funcional 
del cos.

YIN YANG IOGA
Dijous, de 19.30 h a 21 h
Inici: 6 d’octubre (10 sessions)
Preu trimestre: 56,45€

Síntesi de ioga tradicional i me-
ditació amb un enfocament filo-
sòfic. Es barregen seqüències 
dinàmiques de Vinyassa i Txikung 
amb postures estàtiques de Yin 
Ioga. Nivell de pràctica: intermig-
avançat.

MINDFULNESS, 
GESTIÓ EMOCIONAL 
I REDUCCIÓ DE 
L’ESTRÈS
Divendres, de 19 a 20.30 h 
Inici: 7 d’octubre  (11 sessions)
Preu trimestre: 62,08€

Amb la pràctica de Mindfulness, 
s’obté un recull de recursos per 
augmentar els nivells de conscièn-
cia, alleugerir les càrregues emoci-
onals i reduir els nivells d’estrès per 
tal d’optimitzar la presa de decisi-
ons i gestionar les crisis i els desa-
fiaments del dia a dia. 

IOGA PER A 
EMBARASSADES
Divendres, de 12 a 13.15 h 
Inici: 7 d’octubre (11 sessions)
Preu trimestre: 60,23€

El ioga prenatal ajuda a viure l’em-
baràs de forma conscient i a pre-
parar un part més serè, ajudant a 
desenvolupar la flexibilitat del cos, 
la força i l’energia a través del mo-
viment, la respiració i la meditació.

IOGA POSTPART 
AMB NADONS   
Divendres, de 10.30 a 11.45 h 
Inici: 7 d’octubre (11 sessions)
Preu trimestre: 60,23€

Per a persones amb infants de fins 
a 7 mesos. Exercicis respiratoris 
i físics. S’incorpora el nadó en la 
pràctica.

TALLERS

FESTES I TRADICIONS

EXPOSICIONS ITINERARIS CULTURALS

XERRADES, COL·LOQUIS

CASTANYADA   
Divendres, 28 d’octubre 
a les 17.30 h
Activitat gratuïta als Jardins de 
Can Farrero.

Tornarem a omplir els jardins de 
festa i ballaruca menjant casta-
nyes. Més informació a www.ca-
sadelrellotge.net

Activitats gratuïtes. Inscripció 
prèvia a la Casa del Rellotge i a 
la web.

PENSEM LES 
INFÀNCIES 
DESPLAÇADES: 
trajectòries, violències 
i imaginaris   
Dijous, 13 d’octubre a les 19 h.
Sala Pepita Casanellas.

Xerrada en el marc del projecte 
“Desplaçades” per aportar una 
mirada a com els infants viuen les 
seves experiències de mobilitat i 
de desplaçaments forçats.
A càrrec de Miquel Martorell, de 
l’Associació IURTA

DESPLAÇADES, 
EL CONTE  
Dissabte, 15 d’octubre a les 12 h
Lloc: Biblioteca Francesc Candel

Activitat escènica en què coneixe-
rem la història de la Berta i l’Anna, 
dues nenes que per diferents mo-
tius s’han vist obligades a marxar 
de casa.  A càrrec de l’Associació 
IURTA.

MATEMÀGIA
Dijous, 17 de novembre de 19.30 
a 20.30 h
Lloc: CC Casa del Rellotge

Espectacle-conferència al voltant 
de la màgia de les matemàtiques i 
de les ciències exactes.
A partir d’11 anys. A càrrec del 
Mag Stigman. 

PROJECCIÓ 
DOCUMENTAL 
WOMAN + 
COL·LOQUI a càrrec 
de Medicus Mundi 
(Activitat amb motiu del 25N)

Dijous, 24 de novembre, 
a les 19 h
Lloc: Casa del Rellotge

Moçambic, el cas de Josina Mac-
hel, filla del primer president, de-
mostra que la violència de gènere 
no distingeix entre estrats socials. 
Altres dones pateixen el terror di-
àriament, sense mitjans per defen-
sar-se. El gènere les defineix des 
del naixement; la societat les vol 
doblegar; el masclisme les mata. 
Ara, una nova generació de dones 
polièdriques, poderoses, apassio-
nades i lluitadores alcen la veu per 
combatre la desigualtat des del 
hip-hop, el rap, la poesia, la justí-
cia i els moviments socials.

Activitats gratuïtes. Es realitzen 
a l’Espai expositiu de la Casa del 
Rellotge

BALLAR EN 
COMPLICITAT  
Del 3 al 25 de novembre
Inauguració: 3 de novembre, a 
les 12h 

Mostra de treballs del taller d’art a 
càrrec de Xarxa Sense Gravetat ( 
www.redsingravedad.org)
Aquest grup es reuneix al centre 
cívic cada dijous durant dues ho-
res. Un espai de trobada on es crea 
un món compartit, on la cerca del 
llenguatge i els processos d’expe-
rimentació són sostinguts per la 
complicitat, la porositat i disponi-
bilitat de cada persona. Aquesta 
mostra és una invitació a conèixer 
i compartir aquest món.

COL·LOQUI  BALLAR 
EN COMPLICITAT  
Dijous, 10  de novembre, 
a les 18:30 h 

Activitat gratuïta associada a l’ex-
posició. Compartirem idees sobre 
l’enfocament del treball de produc-
ció artística que es desenvolupa al 
taller. Comptarem amb la partici-
pació de participants habituals als 
tallers i membres de Radio Nikosia 
( www.radionikosia.org)

PUERTAS Y 
VENTANAS 
A partir de l’1 de desembre
Inauguració: Dijous 1 de desem-
bre, a les 19 h

Fotografies a càrrec del Club de  
fotografia Casa del Rellotge.

Preu: 5,32€ tret que s’indiqui una 
altra informació. Cal inscripció prè-
via a la Casa del Rellotge, al CC La 
Cadena  i a la web. Només s’ac-
cepten pagaments amb targeta. 

MIGRANTOUR  
Divendres, 21 d’octubre
Sortida des de la Casa del Rellot-
ge a les 16.10 h
Itinerari a càrrec de Nexes Inter-
culturals SCCL.

Com és la vida de la ciutat en la pell 
d’una persona migrada? Migrantour 
Barcelona és una proposta que vol 
posar en valor la interculturalitat de 
la nostra ciutat i les històries migrants 
davant dels discursos d’odi i la xeno-
fòbia. En aquesta ocasió passejarem 
pel Raval.

DONES I CIÈNCIA  
Divendres, 18 de novembre 
Sortida des del CC La Cadena a 
les 10 h
Itinerari a càrrec d’Ella Tours

Parlarem de dones locals i inter-
nacionals, inventores, científiques, 
alquimistes i farmacèutiques, doc-
tores en medicina, etc. Descubri-
reu coses inèdites, sorprenents i, 
per a molts, desconegudes, de do-
nes de la ciutat d’una manera molt 
amena i divertida.

FÀBRICA ESTRELLA 
DAMM  
Divendres, 2 de desembre 
Sortida des de la Casa del Rellot-
ge a les 15 h.
Visita guiada

Vols conèixer els secrets de la cer-
vesa mediterrània? Vine a visitar la 
fàbrica on descobrirem el procés 
d’elaboració de la  cervesa que se-
gueix  la recepta original d’August 
K. Damm de 1876. a més farem un 
petit tast de cerveses.


