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CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR

ELS VENJADORS  
DEL SORTIDOR
Dissabte, 15 d’abril, a les 10 h 
Per a totes les edats
A càrrec de Khan Jugar

Descobrirem i jugarem amb 
jocs de tota la vida i altres 
protagonitzats per Hulk, 
Spiderman, Miss Marvel, She Hulk 
i els nostres personatges preferits 
del multivers de Marvel.

LLETRES AL CARBÓ
Dissabte, 22 d’abril, a les 11 h 
Plaça del Sortidor
A partir de 2 anys 
Contacontes i taller a càrrec de 
Cia. La Cuentista

Al poble de Palenque, gairebé 
ningú sap llegir. El senyor Velandia, 
l’amo de la botiga, és un dels pocs 
que en sap. Quan la Gina comença 
a rebre cartes, la seva germana 
petita decideix aprendre’n per a 
poder llegir-les. 

MANTRES BALLATS
Dissabte, 29 d’abril, a les 11 h
Activitat intergeneracional del 
Dia Internacional de la Dansa 
Inscripcions a partir de l’11 
d’abril
Taller de dansa a càrrec de la 
Cia. La Cerda 

Partint de la influència de la cultura 
colombiana i la seva relació amb 
el ball i la celebració festiva, ens 
endinsarem en la recerca de la 
connexió dels peus i la pelvis.

FÀCIL
Divendres, 19 de maig,  
a les 17.30 h
Inscripcions a partir del 24 d’abril
Espectacle de clown a càrrec 
de la Cia. La Carxofa 

La Carxofa és una artista que 
prepara l’escenari  per a la seva 
presentació.
Però, sorpresa; el públic ja hi és!

BON PROFIT DE 
CONTES!
Divendres 9 de juny a les 17.30 h
Plaça del Sortidor
Espectacle infantil a càrrec de 
Raig de Sol Contes

El Dia Mundial del Medi Ambient 
se celebra el 5 de juny. Al Sortidor 
el celebrem amb històries sobre el 
bons hàbits alimentaris sostenibles 
i els beneficis de les fruites i 
verdures a la nostra dieta. Podrem 
tocar, olorar i fins i tot escoltar el 
que tenen a dir els aliments, que a 
vegades no volem menjar, i que són 
tan importants per a la nostra salut. 

COLORETE 
COLORADO
Dissabte, 3 de juny, a les 11 h 
Plaça del Sortidor
A partir de 4 anys
A càrrec de Personaje Personaje

Colorete colorado és un conta 
contes travesti travessat per la 
perspectiva intergeneracional, 
horitzontal i transfeminista 
dedicada a nenxs (i als qui xls 
crien). La proposta parteix d’una 
narració compartida i conclou 
amb activitats lúdiques.

POPOL VUH
Dissabte, 17 de juny, a les 11 h
Inscripcions a partir del 22 de maig
Teatre familiar a càrrec de la 
Cia. El Salón de los Invisibles 

Al començament tot estava fosc 
i en silenci. Els déus Gucumatz, 
Tepeu i Huracà comencen a parlar 
i amb les seves paraules creen les 
muntanyes, els rius, les plantes, 
els animals, i finalment els homes. 
Primer els fan de fang, després de 
fusta i finalment de blat de moro.  I 
és aquí on comencen les aventures 
de dos bessons, Hunaphú i 
Ixbalanqué, que per descobrir el 
seu origen viatjaran a Xibalba per 
enfrontar-se als Senyors de la Nit.

CENTRE CULTURAL ALBAREDA

Entrada gratuïta amb reserva 
prèvia, en línia a  
https://albareda.inscripcionscc.com, 
presencialment o trucant al 934 
433 719. 

ALBAREDALPARC¡¡¡ 
CERCALLIBRES
Divendres, 21 d’abril,  
a les 17.30 h 
Jardins de les Tres Xemeneies

Jornada de celebració de Sant 
Jordi al Poble-sec.

 POTSER NO HI HA FINAL

Per a totes les edats 
Circ a càrrec de la Cia.  
Circ Pistolet

Un espectacle a ritme de rock, 
amb acrobàcies sobre taula, 
verticals, mini-bàscula i equilibris 
de mans a mans en duo i trio. 
Inclòs dins el circuit del BDC.

 TOUBA FALL

Concert

Actuació del grup senegalès 
que toca setmanalment als bucs 
d’assaig de l’Albareda.

 RECICLAR TÉ UN PUNT!

Per a totes les edats
A càrrec de l’Aula Ambiental 
del Poble-sec

Volem celebrar un Sant Jordi 
ecològic fent punts de llibre a partir 
de materials reciclats i tints naturals 
provinents d’aliments recuperats 
pel col·lectiu Las Espigadoras.

XOCOLATADA SOLIDÀRIA

L’AMPA Sant Pere Claver endolcirà 
la tarda amb xocolata desfeta i 
melindros. Els beneficis obtinguts 
es destinaran a la investigació 
contra el càncer infantil de 
l’Hospital Sant Joan de Déu. 

IMPOSSIBLE? 
Dissabte, 20 de maig,  
a les 17.30 h 
Teatre d’ombres i objectes 
amb música en viu a càrrec de 
Frobvia

Dues vides, dues històries, 
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 qui 
va aconseguir que les tortugues 
tornessin a la platja i Julia Butterfly 
que, des de 60m d’alçada, va 
evitar que talessin tot un bosc. 

TARDA A LES HORTES 
DE SANT BERTRAN
Dijous, 8 de juny, a les 17.30 h
Jardins de les Hortes de Sant 
Bertran

L’escola i AMPA Sant Pere 
Claver, la Llar Pere Barnés i el CC 
Albareda sortim al carrer en una 
tarda de berenar, tallers i música 
on tot el barri hi és convidat. 

LES TROMPE TRES

Concert

La Brass ensemble i trio de 
trompetes dels bucs d’assaig de 
l’Albareda ens oferirà un concert 
ple de ritme i bones vibracions 
acompanyat d’una narradora.

 TALLERS CREATIUS I BERENAR

Pintacares, henna, xapes i d’altres
A càrrec de l’escola i AMPA 
Sant Pere Claver i usuàries de 
la Llar Pere Barnés (Arrels)

mailto:informacio@casadelrellotge.net
http://cotxeres-casinet.org
http://cotxeres-casinet.org
mailto:ccelsortidor@bcn.cat
mailto:admin@fontdelaguatlla.org
mailto:info@cclacadena.com
mailto:ccalbareda@ccalbareda.cat
https://albareda.inscripcionscc.com


CENTRE CÍVIC LA CADENA

CICLE: DISSABTES EN CADENA

Activitats gratuïtes per a tota la 
família 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 esmorzar, un contacontes i 
l’activitat mensual corresponent.

AMB “P”  
DE PALLASSA
Dissabte, 29 d’abril, 
a les 11 h
A càrrec de Marta Moli 

‘El drac aventurer’ és un conte 
inventat on no hi surten ni 
princeses ni cavallers, ni el drac 
treu foc per la boca ni es menja 
a cap donzella innocent. La 
narradora explica la història d’un 
drac que busca “ la cabanya de 
gomets de colors”

AMB “D”  
DE DANSA
Dissabte, 27 de maig,  
a les 11 h
A càrrec d’Erica Borzese 

Moviment, emoció i connexió per 
a adults i infants. Compartirem 
un temps de joc i distensió 
mentre aprenem a deixar anar 
el cos, escoltar-nos, sentir-nos i 
expressar-nos creativament.

AMB “G” DE GUIXAR
Dissabte, 17 de juny, 
a les 11 h
A càrrec d’Elisenda Solà-Niubó 

Què tal si per una estona 
experimentem amb l’acte de 
dibuixar des de l’impuls, la 
intuïció i la curiositat? A través de 
jocs i dinàmiques molt senzilles, 
veureu com guixar i dibuixar 
està a l’abast de tothom, petits 
i grans.

8è CONCURS  
DE DIBUIX  
DE SANT JORDI
Els dibuixos es poden lliurar al 
CC La Cadena i al CC Casa del 
Rellotge del 3 a l’11 d’abril.  
A càrrec de La Marina Viva

Podreu votar presencialment 
entre els vostres dibuixos 
preferits a la Casa del Rellotge 
del 14 i el 18 d’abril. L’anunci 
dels guanyadors i guanyadores 
tindrà lloc per xarxes socials el 
dijous 20 d’abril al llarg del matí. 

TARDA ARCADE
Dimarts, 23 de maig,  
de 16.30 a 20.30 h

Vine i reviu els jocs clàssics 
que van marcar una època, tot 
compartint aquesta experiència 
amb altres aficionats dels 
videojocs. La Cadena es 
converteix per una tarda en 
un saló recreatiu fent una 
retrospectiva de la cultura dels 
anys 80 i 90.

SALA PEPITA CASANELLAS

Matinals per a tota la família 
Entrada: 3 €

HOTEL BUCAREST
Diumenge, 2 d’abril, a les 12 h
Per a tota la família 
Circ multidisciplinari a càrrec  
de la Cia. TotalCirc

En aquest hotel, els objectes 
quotidians es transformen en 
material de circ. Des d’uns 
maletins fins a un simple 
penjador, res s’utilitza per al 
que sembla. Un espectacle que 
busca entretenir i fer gaudir amb 
la llengua universal: el cos. Tres 
grums i un grapat d’hostes seran 
els encarregats de deixar-nos 
amb la boca oberta i fer-nos 
esclatar de riure. 

ES VEN  
GERMÀ PETIT
Diumenge, 7 de maig,  
a les 12 h
De 2 a 6 anys
Espectacle de titelles de 
taula produït pel Centre de 
Titelles de Lleida a partir d’una 
adaptació de Joan-Andreu 
Vallvé del conte d’Stefan 
Booner i Marja Meijer

La Nina està ben tipa del seu 
germà petit. Quan va néixer 
era molt bo i molt bonic, però 
ara s’ha convertit en un petit 
monstre. Quan fa dibuixos, ell 
els hi estripa, quan fa figuretes 
de fang ell les hi trenca totes,... 
fins que la Nina pren una decisió: 
vendrà el seu germà petit. Una 
història divertida sobre l’arribada 
d’un nou fill a la família i la 
convivència entre germans.

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.

LA FADA DE  
LES ESTACIONS
Diumenge, 16 d’abril,  
a les 12 h
A partir de 4 anys

Què ens cal per fer un bon pastís 
de poma? Què ens mou a llançar 
una ampolla amb missatge 
al mar? Aquest programa de 
curtmetratges ens parla de 
la importància de l’esforç i la 
constància per aconseguir el 
que ens proposem. Dues petites 
històries amb protagonistes 
d’allò més decidits, valents i 
perseverants.

ESPECTACLES DE LA COMISSIÓ 
(CICLE MARINADES)

MÀGIA XIXARAXERA
Dijous, 4 de maig, a les 18 h 
Màgia a càrrec de la Cia. Tager

En Xaxi Xixarrus arriba a 
l’escenari disposat a hipnotitzar-
nos amb la seva màgia i a 
dibuixar-nos un somriure amb 
les seves peripècies. Ho podrà 
fer tot sol o li caldrà l’ajuda 
inestimable del públic que 
l’acompanya?

CENTRE CÍVIC CASA DEL RELLOTGE CENTRE CÍVIC  
FONT DE LA GUATLLA

FESTA MAJOR DE LA FONT  
DE LA GUATLLA

DIADA INFANTIL
Dissabte, 10 de juny,  
de 17 a 20 h
A càrrec de la Vocalia d’infants 
i joves

Llits elàstics i autos de xoc 
ecològics i xocolatada. 

FESTA DE L’ESCUMA
Diumenge, 11 de juny,  
d’11 a 13 h

8È TORNEIG 
INFANTIL D’ESCACS 
DE LA FONT DE LA 
GUATLLA
Diumenge, 18 de juny, 
de 10 a 13 h

COTÓ
Diumenge, 14 de maig,  
a les 12 h
Per a tots els públics
Preu: 3€
A càrrec de la Cia. Txo-titelles

Hi ha molts conills i molt diferents. 
Uns són alts com un campanar, 
altres baixos com un bolet; uns 
lents com tortugues, altres ràpids 
com el llamp; uns salten tot el 
dia, altres badallen sense parar... 
Això sí, tots tenen les orelles ben 
dretes. Bé, tots, tots, no: en Cotó 
té una orella caiguda, i això no li 
agrada gens. Això sí, a tots els 
agrada jugar junts i encara que 
tenen gustos diferents, en una 
cosa s’assemblen: els encanten 
les pastanagues! La història de 
Cotó ens ensenya la importància 
de conviure en la diversitat des 
del respecte.

CREACIONS EN FAMÍLIA

Activitats artístiques gratuïtes 
per gaudir en família amb infants 
d’entre 7 i 11 anys.

Cal inscripció prèvia a la Casa del 
Rellotge de manera presencial i a la 
web https://ajuntament.barcelona.
cat/ccivics/casadelrellotge

CLOWN EN FAMÍLIA
Dijous, 4 de maig,  
de 17.30 a 19 h

Nassos vermells i molt 
moviment… Els més petits 
compartiran amb els més grans 
l’experiència de conèixer què 
significa ser un clown a través de 
la seva imaginació. La família al 
complet descobrirà el seu clown 
amagat de la mà del professor 
Bergamotto, utilitzant jocs de 
moviment i improvisacions clown.

HORT URBÀ
Dijous, 1 de juny, de 17.30 a 19 h
Activitat amb motiu de la 
celebració del Dia internacional  
del Medi Ambient

Parlarem i mostrarem com fer un 
mini hort urbà, apte per qualsevol 
classe d’espai reduït: balcó, 
finestra o interior de casa teva. 
Veurem diferents possibilitats 
d’aprofitar materials en desús per 
fer-ne safates de planter, estris per 
l’hortet, i altres. També farem una 
introducció al compostatge casolà.

CIRKOMÒTIC 
- CIRC EN FAMÍLIA
Dijous, 15 de juny, de 17 a 20 h
Jardins de Can Farrero
Espai lúdic i tècniques de circ 
a càrrec de la Cia. El Negro y 
El Flaco

Jocs de circ al carrer on les famílies 
podran provar les seves habilitats 
mentre passen una bona estona! 

SALA MAREMAR

CENTRE CÍVIC  
CASINET D’HOSTAFRANCS

MÚSICA DE 
L’INSÒLIT
Diumenge, 11 de juny, a les 12 h
A partir de 6 anys
Concert  amb materials 
reciclats  a càrrec de  l’orquestra 
Reusònica Trio en el marc del 
Dia Mundial del Medi ambient

Un concert de músiques 
del món i jazz durant el qual 
les composicions originals 
s’alternaran amb els temes 
popular. Un viatge de sons i 
històries que prenen vida dels 
objectes i material dels seus 
insòlits instruments.

SETMANA FRIKI DE LA MARINA

TARDA FRIKI
Divendres, 26 de maig, 
a les 17 h
Per a totes les edats
Organitzen: CC Casa del 
Rellotge i CC La Cadena
Activitat amb motiu de la 
celebració del Dia de l’Orgull friki

Ets un/a friki dels jocs de taula? 
O dels openings i les cançons de 
totes les teves sèries o pel·lícules 
preferides? O de les crispetes?  
Vine a passar la tarda jugant a 
jocs de taula i maquilla’t com el 
mestre Yoda o Miércoles, menja 
crispetes i atreveix-te a participar 
del FrikiBingo Musical més 
divertit de tota la Marina.  A més 
a més, lliurarem el premi al més 
freak de la Marina.
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