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ADRECES
Centre Cívic Casa del Rellotge 
Pg. Zona Franca, 116 (interior)· 08038 Barcelona 
Tel. 934 322 489 · informacio@casadelrellotge.net
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/casadelrellotge

Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs
C. Rector Triadó, 53 · 08014 Barcelona
Tel. 934 230 440 · Fax 932 892 093
cotxeres-casinet.org

Centre Cívic Cotxeres de Sants
C. de Sants, 79 · 08014 Barcelona
Tel. 932 918 701 · Fax 932 918 899
cotxeres-casinet.org

Centre Cívic El Sortidor
Pl. Sortidor, 12 · 08004 Barcelona
Tel. 934 434 311· ccelsortidor@bcn.cat
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor

Centre Cívic Font de la Guatlla
C. Rabí Rubèn, 24-26 · 08004 Barcelona
Tel. 934 248 506 · admin@fontdelaguatlla.org
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/fontdelaguatlla

Centre Cívic La Cadena
C. Mare de Déu de Port, 397 · 08038 Barcelona 
Tel. 933 313 498 · cclacadena@entitatslamarina.org 
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lacadena 

Centre Cultural Albareda
C. Albareda, 22-24 · 08004 Barcelona · 
Tel. 934 433 719 · ccalbareda@ccalbareda.cat
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/albareda

Sala Maremar
Escola Bàrkeno · Pg. Zona Franca 54-56
08038 Barcelona
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/casadelrellotge

Sala Pepita Casanellas
Pg. Zona Franca, 185 · 08038 Barcelona · Tel. 932 563 730
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/casadelrellotge

barcelona.cat/sants-montjuic

CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR

CUQUES DE LLUM 
Dissabte, 28 de gener,  
a les 10.30 h
A partir de 7 anys
Suplement: 3 €
A càrrec de Núria Vila

Recrearem  un escenari/pantalla 
d’ombres i l’il·luminarem; una nova 
manera d’aprendre treballant amb 
materials molt quotidians i fàcils 
d’obtenir. N’hi ha prou amb tenir 
ganes de jugar i experimentar amb 
la llum. Un espai de creació en 
família en què els més petits juguen 
amb la imaginació i s’apropen als 
processos de creació artística, 
mentre els més grans retornen 
als jocs de mans que projectaven 
ombres d’animals sobre les parets 
de l’habitació. 

CARNESTOLTES

RÍNXOLS D’ÓS
Divendres, 17 de febrer, 
a les 17.30 h
Plaça del Sortidor
A partir de 2 anys
A càrrec de Cia. La Cuentista

Aquesta nit és el gran carnaval 
del bosc i tothom està preparant 
la seva disfressa: la Mama Óssa 
acaba de cosir la seva disfressa 
de la Ventafocs, el Papa Ós està 
fantàstic vestit de Llop Ferotge. 
“I tu, osset?” “Jo, em disfresso 
de Rínxols d’Ós!” Al Papa Ós no 
li agrada gens la idea que el seu 
fill vagi amb una faldilla i cuetes 
rosses i l’intenta persuadir que 
canviï de disfressa, però l’osset 
es manté ferm. Un conte en clau 
d’humor contra les convencions 
socials i els gèneres establerts. 

XOCOLATADA 
POPULAR
Divendres, 17 de febrer, 
a les 17 h
Plaça del Sortidor
Amb la Ludoteca del Poble-sec

Vine a gaudir d’una xocolata 
calenta a la plaça del Sortidor.

RUA DE 
CARNESTOLTES
Divendres, 17 de febrer 
a les 18 h
Amb la Comissió de joves del 
Poble-sec

Omplim els carrers del Poble-sec 
de màscares, disfresses i colors. 
Suma’t a la  rua i gaudeix de la 
música. 

RUMBETA 
Dissabte, 25 de març, 
a les 10.30 h
Per a totes les edats
A càrrec de Carabutsí

Per ser un As de la Rumba només 
cal tenir un esperit obert i moltes 
ganes de passar-s’ho bé! Us 
convidem a conèixer els orígens 
de la rumba catalana i a gaudir-
la amb tota la seva intensitat. 
Aprendrem a portar el compàs 
amb bongos i wuiro, a fer palmes, 
a practicar els ritmes bàsics, 
veurem la guitarra ventilador i 
ballarem un popurri de cançons 
tradicionals de la rumba catalana 
de manera lúdica alhora que 
rigorosa, de la mà d’un veritable 
mestre rumbero del Carrer de la 
Cera. 

CENTRE CULTURAL ALBAREDA

Entrada gratuïta amb reserva prè-
via, en línia a la web del centre, 
presencialment o trucant al 934 
433 719. Es poden reservar fins 
a dues entrades (dos infants) per 
persona per als tallers familiars 
i fins a quatre entrades (infants 
i adults) per als espectacles en 
família. Cabuda limitada. Les 
reserves es podran fer a partir del 
dilluns de la setmana de l’activi-
tat o espectacle.

IMPOSSIBLE? 
Dissabte, 28 de gener,  
a les 17.30 h  
Teatre d’ombres i objectes a 
càrrec de Frobvia

Dues vides, dues històries, el mar 
i la terra; totes dues sostenen 
la vida del Planeta Terra. La 
vivència de dues persones, de 
dues guerreres reals, que han 
destinat part del seu temps i 
energia a cuidar l’espai i el medi 
que ens sosté. Afroz Shah va 
aconseguir que les tortugues 
tornessin a la platja. Per la seva 
banda, Julia Butterfly va evitar 
que talessin tot un bosc des de 
60m d’alçada.

LES MÀSCARES DE 
BRUNO MUNARI
Divendres, 10 de febrer,  
a les 17.30 h
A partir de 6 anys
A càrrec de Marina Sáez

Bruno Munari va ser un artista 
i dissenyador italià que va 
revolucionar el món de les 
arts visuals durant la primera 
meitat del segle XX. Celebrarem 
el Carnestoltes tot creant i 
construint la nostra pròpia 
màscara seguint el seus patrons 
de disseny. 

PAISATGES.  
ESTUDI #1
Divendres, 24 de febrer,  
a les 17.30 h  
Per a famílies amb nadons i 
infants de 0 a 5 anys.
Espectacle participatiu de 
dansa i música en directe de 
CreaMoviment en el marc del 
Barcelona Districte Cultural

Les dues ballarines, seguint la 
música del pianista en directe, 
dibuixen amb el cos i amb cinta 
de pintor que van enganxant a 
terra un imaginari suggerent. 

DONES PIRATA 
Divendres, 17 de març,  
a les 17.30 h
A partir de 4 anys 
Contacontes amb La 
Carbonera Llibreria

Una sessió de contacontes en 
la que descobrirem Daniela la 
pirata, i moltes altres noies pirata 
de la història, marineres sense 
carnet de vaixell i moltes d’altres. 
A l’abordatge! 

LE VOYAGE
Dissabte, 25 de març,  
a les 17.30 h  
Per a totes les edats
Espectacle d’humor gestual i 
circ a càrrec de JAM en el marc 
del Barcelona Districte Cultural

L’emotiva història d’un 
personatge que marxa de forma 
inesperada. El clown construeix 
un personatge molt pur i amb 
una estètica molt cuidada tot 
creant un univers propi. Amb la 
participació de la canalla i alguns 
elements de malabars i màgia 
posa damunt la taula el tema de 
la migració.

mailto:cclacadena@entitatslamarina.org


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 “E”  
D’EMOCIONS
Dissabte, 28 de gener, 
a les 11 h 
A càrrec de Natalia Nissen 

Taller dinàmic i participatiu per a 
famílies de tota mena. L’hivern i les 
festes ens mou en tots els sentits. 
Com podem aprendre de manera 
lúdica a conèixer, expressar i 
gestionar les nostres emocions 
en aquestes èpoques?

AMB “A”  
D’ARTERÀPIA
Dissabte, 25 de febrer,  
a les 11 h 
A càrrec d’Alicia Calvo 

Taller de màscares i personatges. 
A través dels contes, la música, el 
moviment corporal… explorarem 
personatges imaginaris per des-
cobrir en quin ens volem convertir.

AMB “D” DE DONES
Dissabte, 25 de març,  
a les 11 h 
A càrrec de Fronteres Invisibles 

Juguem i trenquem fronteres! 
Existeixen fronteres que ens 
envolten i que ens fan tornar 
invisibles. Aquestes poden ser 
per infinitat de motius. Una volta 
al taulell ens les mostra i les 
destapa. Veniu a descobrir-les 
per poder combatre-les juntes!

XERRADES
Activitats gratuïtes amb inscripció 
prèvia

DIVERSITAT  
DE GÈNERE EN  
LA INFÀNCIA
Dimarts, 14 de març,  
a les 18 h
A càrrec d’Irene Cardona, de 
l’Etnogràfica

Què és la diversitat de gènere? 
Com es construeix el gènere en 
els infants? Quines violències 
vers els infants estan presents 
en la nostra societat? I per què 
és important per a la salut de 
les criatures que treballem la 
diversitat de gènere a casa i a 
l’escola? 

SALA PEPITA CASANELLAS

Matinals per a tota la família 
Entrada: 3 €

PARTY TIME
Diumenge, 15 de gener,  
a les 12 h 
Per a tota la família 
Espectacle de clown a càrrec 
de la Cia. Bergamotto

Espectacle que ens convida a un 
viatge al món de la paternitat i, 
més en general,  a la predisposi-
ció de cuidar dels altres. Així com 
Geppetto de sobte descobreix 
ser pare gràcies a la seva mari-
oneta, Bergamotto ens explicarà 
les seves vivències quotidianes 
amb el seu petit osset de peluix, 
amb qui viurà moltes aventures.

Activitats gratuïtes amb reserva 
d’entrada de forma presencial 
a la Casa del Rellotge, a la web 
del centre o a través del correu 
salamaremar@casadelrellotge.net.

PETIT CINECLUB 

Sessions de cinema familiar en  
el marc del circuit Barcelona  
Districte Cultural.

PETITS HEROIS
Diumenge, 19 de febrer, 
a les 12 h
A partir de 4 anys

Divertida i bonica selecció de 
curtmetratges plena de sorpre-
ses, enginy i creativitat. Els curts 
tenen un punt en comú: els seus 
petits herois protagonistes inten-
ten fer front de forma enginyosa 
a diferents reptes vitals.

LA BELLESA 
DE LA VIDA
Diumenge, 19 de març, 
a les 12 h
A partir de 6 anys

Prepara’t per viatjar al passat i 
al present de la Xina, a través 
d’aquesta deliciosa obra coral 
composta per set històries d’ani-
mació sorprenent. Amb prota-
gonistes entranyables com una 
família de conills, un nen que fa 
els deures al restaurant dels seus 
pares o una àvia i el seu net que 
viuen al camp. Històries úniques 
d’amor, creixement i reptes vitals 
narrades amb fantàstiques tècni-
ques d’animació que van des de 
l’aquarel·la, la pintura amb tinta o 
el collage.

CENTRE CÍVIC CASA DEL RELLOTGE

CENTRE CÍVIC  
FONT DE LA GUATLLA

CARNESTOLTES 
INFANTIL
Divendres, 17 de febrer,  
a les 17.30 h
A càrrec de la Vocalia de 
d’infants i joves

Una tarda on gaudirem d’un 
concurs de disfresses i moltes 
sorpreses més.

PRIMAVERA 
INFANTIL
Dissabte, 25 de març, 
a les 11.30 h
A càrrec de la Vocalia de 
d’infants i joves

EN JOAN  
SENSE POR
Diumenge, 29 de gener,  
a les 12 h
Per a tots els públics
A càrrec de la Cia.  
Teatral Més Tumàcat
Preu: 3 €

És bo sentir por? I els monstres, 
en tenen de por? Doncs en Joan, 
no sap que és la por… Agafa la 
maleta i acompanya a en Joan en 
un viatge ple de diables de foc, 
fantasmes de pirates i monstres 
terribles!

ADÉU PETER PAN
Diumenge, 19 de febrer, 
a les 12 h
A partir de 3 anys
Espectacle de teatre i titelles a 
càrrec de la Cia. Festuc Teatre
Preu: 3 €

La Maria es un nena amb molta 
imaginació que passa totes les 
tardes jugant a ser Peter Pan 
amb el seu avi. De sobte, una 
nit, els nens perduts s’enduran la 
Maria al País de Mai Més on viurà 
mil aventures. 

CARNESTOLTES: 

DIJOUS GRAS
Dijous, 16 de febrer, a les 
17.30 h 
Activitat gratuïta per a totes les 
edats als Jardins de Can Farrero

Rock&Roll, salsa, ska, rumba 
i molt més a càrrec de la Cia. 
Pentina el Gat
Disfressa’t i vine a ballar A 
wamba balouba balambambú. 
Passarem una bona estona 
cantant, ballant i jugant! 

DIMECRES DE  
CENDRA
Dimecres, 22 de febrer,  
a les 17.30 h 
Activitat gratuïta per a totes les 
edats als Jardins de Can Farrero

Més informació, properament a 
www.casadelrellotge.net

SALA MAREMAR ESPECTACLES BDC

MÚSICMUSICANDIS
Diumenge,  26 de febrer,  
a les 12 h
De 3 a 8 anys
Teatre a càrrec de la Cia. 
JordiVilaiCompanyia

Un pallasso apareix a dalt de 
l’escenari assegurant que és la 
quarta generació d’una família de 
cantants i músics molt reputats. 
Però què passa quan comença 
a fer la seva demostració i la veu 
que res li surt com esperava?

ESPECTACLES COMISSIÓ

POSTRES DE MÚSIC
Diumenge, 12 de febrer,  
a les 12 h 
Teatre a càrrec de la Cia. 
Espectacles cordeRRoure

Els protagonistes són el piano, la 
trompeta i un cuiner molt espe-
cial que ha vingut a fer-nos una 
increïble recepta: unes postres 
de músic. Amb aquests tres 
protagonistes tenim tot el que 
necessitem per a passar una 
bona estona escoltant música en 
directe mentre es cuina.

CENTRE CÍVIC  
CASINET D’HOSTAFRANCS

BAOBAP. UN 
ARBRE, UN BOLET I 
UN ESQUIROL
Diumenge, 5 de febrer,  
a les 12 h 
A partir de 4 anys 
Teatre a càrrec de la Cia.  
La Pera Llimonera

Dos venedors ambulants s’han 
de refugiar d’una gran tempesta. 
Mentrestant, ens expliquen la 
història d’un bolet i un esquirol 
que, degut a la guerra, emprenen 
una gran aventura per trobar un 
nou arbre on poder viure. Baobab 
és un homenatge a totes aquelles 
persones, grans i menudes, a qui 
la violència dels conflictes armats 
les ha obligat a deixar la seva 
terra. I, tot i la temàtica, és un 
espectacle ple d’humor i diversió.

DONES VALENTES 
(ACTIVITAT DEL DIA 
DE LA DONA) 
Diumenge, 5 de març,  
a les 12 h 
A partir de 6 anys 
Teatre a càrrec de la Cia. 
Sensedrama teatre

Ens endinsarem en la vida, tra-
jectòria, aventures i desventures 
de diversos personatges feme-
nins i contemporanis, que han 
deixat empremta. Dolors Aleu, 
Mercè Rodoreda, Maria Pepa 
Colomer o Joana Biarnés han 
fet història, superant tota mena 
de dificultats i destacant per tot 
allò que han aconseguit. Però 
no ens podem oblidar de dones 
anònimes, contemporànies se-
ves, que tampoc no ho van tenir 
gens fàcil.

BUNJI,  
LA PETITA KOALA
Diumenge, 19 de març, 
a les 12 h
A partir de 3 anys
Espectacle de teatre i titelles a 
càrrec de la Cia. Festuc Teatre
Preu: 3 €

La Bunji, és una koala que viu en 
un bosc d’eucaliptus. Quan tots 
els koales estan dormint, ella vol 
jugar, enfilar-se... Per què no es 
comporta com la resta? Un fet 
inesperat en el seu dia a dia, farà 
que s’allunyi del seu entorn. 

mailto:salamaremar@casadelrellotge.net
http://www.casadelrellotge.net/

