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TALLERS
Centre
Cívic
El Sortidor
Ens retrobem!
La voluntat del centre cívic és oferir 
les activitats de manera presencial 
respectant les mesures de segure-
tat vigents en cada moment: afora-
ment limitat, distància de seguretat, 
ús correcte de la mascareta, hidro-
gel, ventilació i control de tempera-
tura. Tanmateix, si la situació sanità-
ria ho requereix, estem preparades 
per passar els tallers a format en 
línia. Es mantindrà el calendari pre-
vist tant de la programació cultural 
com de les activitats formatives i 
de tallers, i si no podem fer-ho de 
manera presencial, adaptarem els 
continguts a un format en línia i no 
es cancel·laran les activitats. 
No ens aturem!

INFORMACIÓ DELS TALLERS 
Durada dels tallers:
10 setmanes, tret que se
n’indiqui una altra. 
Data d’inici:
a partir del 27 de setembre,
tret que se n’indiqui una altra. 
Pagament: es farà un únic paga-
ment en el moment de formalitzar 
la inscripció. Un cop formalitzada 
no se’n retornarà l’import.
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 hau-
ran de tenir un mínim d’inscrits 
per poder impartir-los.

Taller nou 

Taller en perspectiva 
de gènere

Taller mediambiental

Inscripció prèvia

HUMANITATS

ART, LITERATURA                                   
I PENSAMENT                   
Els orígens del món d’avui
Divendres, de 17 a 18.30 h de
l’1 d’octubre al 3 de desembre.
Preu: 54,81 €
Tallerista: Marcos Yañez
En aquest curs tractarem de manera 
panoràmica i global els grans con-
ceptes que han marcat la història de 
la nostra cultura i ens detindrem per 
a veure de forma detallada les obres 
més representatives dels grans mes-
tres de la pintura, la filosofia i la li-
teratura.

VIATGE ALS 
TEUS ORÍGENS                             
Genealogia i història familiar 
Dilluns, de 18.30 a 20.30 h del 4 
d’octubre al 29 de novembre.
Preu:  58,47 €  
Tallerista: Manu Valentín. Histo-
riador i investigador dedicat a 
la recerca de la història familiar
Taller per a coneixerem mètodes 
d’investigació històrica i eines infor-
màtiques per a la gestió i represen-
tació de la informació genealògica. 
Vine i crea el teu arbre!

RECURSOS

PERMACULTURA URBANA 
Més enllà del cultiu
Divendres, de 17.15 a 19.15 h del 
15 d’octubre al 3 de desembre.
Preu: 58,47 €  Suplement: 5 €
Tallerista: Maria Toral          
d’Educahorts
Parlarem dels principis de la “agri-
cultura permanent i “cultura per-
manent” alhora que es construeix 
un hort urbà seguint el cicles esta-
cionals. 

TALLER DE RÀDIO        
COMUNITÀRIA
Dijous, de 19 a 21 h del 7
d’octubre al 25 de novembre.
Preu: 58,47 €
Tallerista: Juan Carlos Rodrí-
guez de RadioActius



Taller intensiu per aproximar-nos al 
món radiofònic i aprendre, de manera 
lúdica i participativa, com produir un 
programa de ràdio. 

ITALIÀ CONVERSA
Dimarts, de 19 a 20.30 h del 28 de 
setembre al 7 de desembre.
Preu: 54,81 €
Tallerista: Sara Sandrino
Hai conoscenze della lingua italiana 
ma nessuna occasione per prati-
carla? Ti piacerebbe migliorare la 
tua espressione e ampliare le tue 
conoscenze ? Non aver paura e vi-
eni a parlare italiano!  Avrai l’oppor-
tunità di avvicinarti alla lingua e alla 
cultura italiana in modo dinamico, 
ludico e pratico, con giochi, lessico, 
grammatica e molta molta conver-
sazione!

CREATIVITAT

DIBUIX
Dimecres, de 18.30 a 20.30 h del 
6 d’octubre al 24 de novembre 
Preu: 58,47 €  
Tallerista: Gabriela Sara Galileo

SERIGRAFIA
Dimecres, de 10 a 12.30 h, del 3 
de novembre a l’1 de desembre
(5 sessions)
Preu: 45,68 €  · Suplement: 15 €
Tallerista: Alba Arellano d’Em-
brutafils. Serigrafia feminista i 
artesanal 
Taller per descobrir les tècniques bà-
siques dels processos d’estampació. 
Inclou tintes ecològiques, emulsió, 
regletes, material adhesiu i paper. 
No inclou la pantalla. El primer dia de 
classe s’informarà de la resta de ma-
terial necessari. 

CERÀMICA INICIACIÓ
Dilluns, de 19 a 21 h, del
4 d’octubre al 29 de novembre
Dijous, de 19 a 21 h, del
7 d’octubre al 25 de novembre 
Preu: 58,47 € per grup
(8 sessions) · Suplement: 12 € 
Tallerista: Flor López
Inclou fang, òxids, engalbes, esmalts 
i cocció. 

EXPRESSIÓ

DANCE FIT
Dilluns, de 18.30 a 19.45 h, del 27 
de setembre al 29 de novembre
(9 sessions)
Preu: 49,33 €   
Tallerista: Valentina Freifeld
La fusió de diverses disciplines com la 
dansa clàssica, la contemporània i la 
llatina donen lloc a un taller d’alta in-
tensitat cardiovascular que ens ajuda-
rà 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 
29 de setembre a l’1 de desembre
Preu: 45,68 €
Tallerista: Tamara André

ZUMBA  
Dimarts, de 19.45 a 20.45 h,
del 28 de setembre al 7
de desembre
Dimecres, de 19 a 20 h, del
29 de setembre a l’1 de desembre
Preu: 36,54 €  (per grup)
Tallerista: Jimena Montivero

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

TXI KUNG I CONSCIÈNCIA 
CORPORAL
Dimecres, 19 a 20.30 h del 29
de setembre a l’1 de desembre
Preu: 54,81 €
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.



MOVIMENTS SUAUS PER 
TENIR CURA DE L’ESQUENA
Dijous, de 20 a 21.30 h del 30 de 
setembre al 2 de desembre
Preu: 54,81 €
Tallerista: Núria Satorra
En aquest taller aprendrem a estirar 
les cadenes musculars de  l’esquena 
de forma que ho puguem incorporar 
en el nostre dia a dia i en qualsevol 
situació quotidiana.  

MARXA NÒRDICA 
Dijous, de 18 a 19.30 h del 30 de 
setembre al 2 de desembre
Preu: 54,81 €
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.

MEDITACIÓ I RELAXACIÓ 
Dilluns, de 19 a 20.30 h, del 27
de setembre al 29 de novembre
(9 sessions)
Preu: 49,33 €
Tallerista: Patricia Vallés

HATHA IOGA INICIACIÓ
Dimarts, de 20 a 21.15 h, del 28
de setembre al 7 de desembre 
Preu: 45,68€  
Tallerista: Adria Guadagnoli

HATHA IOGA INTERMEDI
Dimarts, de 18.45 a 20 h, del 28 
de setembre al 14 de desembre
(11 sessions)
Dijous, de 18.45 a 20 h, 30 de
setembre al 9 de setembre
(11 sessions)
Preu: 50,25 € 
Tallerista: Viviana Fortino

HATHA IOGA AVANÇAT
Dimarts, de 20.15 a 21.30 h,
del 28 de setembre al  14 de
desembre (11 sessions)
Dijous, de 20.15 a 21.30 h, 30
de setembre al 9 de setembre
(11 sessions)
Preu: 50,25 € 
Tallerista: Viviana Fortino
És imprescindible tenir-ne un nivell 
mitjà. Taller que requereix un esforç 
físic elevat. 

GIMNÀSTICA                        
HIPOPRESSIVA                     
I SÒL PÈLVIC
Dimarts, de 18.30 a 19.45 h, del 
28 de setembre al 7 de desembre 
Preu: 45,68 €
Tallerista: Air Active

IOGA ASHTANGA VINYASA  
Dijous, de 9.30 a 10.45 h,  del 30 
de setembre al 2 de desembre 
Preu: 45,68 € 
Tallerista: Sílvia Serrano

PILATES
Dilluns, de 9.30 a 10.45 h,
del 27 de setembre al 29
de novembre  (9 sessions)
Preu: 41,11 €
Dimecres, de 9.30 a 10.45 h, del 
29 de setembre a l’1 de desembre
Preu: 45,68 €
Tallerista: Jesús Aragón

PILATES MATT
Dilluns, de 18.45 a 20 h, del 27
de setembre al 29 de novembre
(9 sessions)
Preu: 41,11 € 
Tallerista: Jesús Aragón



A TAULA! CICLE DE CULTURA I GASTRONOMIA. Tallers de cuina

Els tallers es realitzaran de mane-
ra virtual mitjançant la plataforma 
Zoom. L’enllaç i la contrasenya que 
permetran accedir a l’aula virtual 
es faran arribar a les participants a 
través del correu electrònic. Tota la 
informació relativa al  funcionament 
d’aquests tallers es rebrà en el mo-
ment de formalitzar la inscripció.         
L’import per taller és de 10,36 € 
(IVA inclòs i aplicació del 15% de 
descompte segons tarifa vigent)

CUINA PER A CONVIDATS
Dimarts 28 de setembre,
de 18.30 a 20.30 h
Tallerista: Josep Vidal

ELS ALTRES CEREALS
Dijous 30 de setembre,
de 18.30 a 20.30 h
Tallerista: Agnès Dapère

MALLORCA AL PLAT
Dimecres 6 d’octubre,
de 18.30 a 20.30 h
Tallerista: Eugènia Guiscafré

BROTS DE SOJA EN LA 
CUINA XINESA
Dimarts 26 d’octubre,
de 18.30 a 20.30 h
Tallerista: Jenny Chih-Chieh Teng

ESTOFATS VEGETARIANS
Dimecres 3 de novembre,
de 18.30 a 20.30 h
Tallerista: Jordi Rey

CUINA PER DESPERTAR 
ELS SENTITS
Dilluns 8 de novembre, de 18.30 a 
20.30 h
Tallerista: Rosa Mari Garcia

RECEPTES JAPONESES 
AMB OU
Dilluns 15 de novembre,
de 18.30 a 20.30 h
Tallerista: Miho Miyata

HAMBURGUESES           
VEGETALS
Dijous 18 de novembre,
de 18.30 a 20.30 h
Tallerista: Maria Alcolado

SOPES I CREMES DE 
PEIX 
Dimarts 23 de novembre,
de 18.30 a 20.30 h
Tallerista: Anna Bozzano

MENÚ VEGETARIÀ DE TAR-
DOR PER A BOLETAIRES
Dilluns 29 de novembre,
de 18.30 a 20.30 h
Tallerista: Jordi Rey

TORRONS VEGANS
Dimecres 1 de desembre,
de 18.30 a 20.30 h
Tallerista: Marta Toledo



Els espectacles són d’entrada gratuïta si no s’indica el contrari, amb reserva 
prèvia i tenen l’aforament limitat. No es permetrà l’accés a la sala un cop co-
mençat l’espectacle. 
Per a més informació consulteu el web: 
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor

EXPOSICIONS

CONFERÈNCIES I XERRADES

CINEMA

MÚSICA

ARTS ESCÈNIQUES 

ACTIVITAT EN FAMÍLIA

ITINERARIS

PROGRAMACIÓ
CULTURAL

Cal inscripció prèvia

Balandra. Residències d’arts escèniques

Activitat en perspectiva de gènere

Activitat mediambiental

Activitat del cicle Absències



EXPOSICIONS

LA MORT, DIGNA IL·LUSTRADA
Il·lustració. Del 28 d’octubre al 18 de novembre
A càrrec de l’Associació DMD-Dret a Morir Dignament
La mort és un tema tabú, però hem de poder par-
lar serenament de com volem que sigui i què ens 
suggereix el moment del final. DMD ha convidat a 
artistes a expressar la seva visió. Una bona ma-
nera de començar la conversa i posar la mateixa 
dignitat a la mort que a la vida.

A PLOR DE PELL
Videoart. Dijous 11 de novembre, de 18.30 a 21.30 h
A càrrec de Clàudia Serrahima
Ser forta és la capacitat de ser vulnerable. Reivindicar el plor i visibilitzar-lo, 
aquesta podria ser una lliçó de la pandèmia. El projecte segueix obert amb l’eti-
queta #aplordepell.

JO, TU, ELLA, REBELS
Il·lustració. Del 24 de novembre al 12 de desembre 
A càrrec de l’alumnat de 1r de batxillerat de l’Institut Consell de 
Cent. Amb la col·laboració del PIJ Paral·lel
Plasmació del procés de reflexió i treball gràfic sobre la consciència del cos i les 
violències a les que es veu sotmès pel fet de ser de dona.

CONFERÈNCIES I XERRADES

COMERÇOS DESAPAREGUTS, QUOTIDIANEÏTATS 
TRANSFORMADES
En els 160 anys de vida del Poble-sec, els comerços s’han adaptat als nous 
productes, als hàbits de vida i també a les modes i al mercat. Una panoràmica 
de la transformació comercial continua, que enllaça amb el cicle “La gurme-
tització dels barris” del cicle A Taula! del Centre Cívic El Sortidor. A càrrec de 
CERHISEC.

PUJAR LA PERSIANA. ELS COMERÇOS DEL POBLE-SEC 
ENTRE 1869 I 1929
Dimarts 5 d’octubre, a les 18.30 h
A càrrec de Josep Fabra
Tenim la sort de conservar l’estadística de comerços i oficis des del naixement 
del barri fins el 1929. Què ensenya aquesta fotografia de l’economia del barri de 
70 anys de durada?

BAIXAR LA PERSIANA. ELS OFICIS DESAPAREGUTS
Dimarts 19 d’octubre, a les 18.30 h
A càrrec de Josep Guzmán
“Compra al barri”, “productes km0”, “a granel” i “residu zero”... Tot torna, sem-
bla. Però, tot? Anar a buscar queviures i altres béns domèstics era, al segle XX, 
un viatge d’olors, colors i sons: bacallaneries, vaqueries i drapaires. 



LA MORT EN CRISI. EL SENTIT I LES PRÀCTIQUES DE 
LA MORT DESPRÉS DE LA PANDÈMIA
Dijous 28 d’octubre, a les 19 h
Diàleg moderat per Alicia Guidonet (Fundació Migra Studium) en 
col·laboració amb l’Oficina d’Afers Religiosos
La crisi de la COVID19 ens ha fet enfrontar-nos cara a cara amb la mort, com a 
individus i com a societat. En què canviarà la nostra relació amb el procés de 
morir? En parlarem dialogant des de l’antropologia, la filosofia, la psicologia i 
l’espiritualitat. 

LA CRISI DE LA MORT. GESTIÓ DEL DOL INDIVIDUAL 
I COL·LECTIU QUAN IMPERA EL SILENCI
Dijous 11 de novembre, a les 19 h 
A càrrec de Psicòlegs sense Fronteres
Quan una persona estimada ens ha deixat, sabem esperar i entendre les sensa-
cions que tenim? Quines són? Cal donar espais i llenguatges per al consol com-
partit? On podem trobar suport? Quin espai donem al dol en la nostra societat i 
en nosaltres mateixos?

ART I DOL
Dimarts, de 18.30 a 21.30 h del 2 al 16 de novembre
A càrrec de Mercè Alegre
De quines maneres morim? De quines maneres diem adéu? De quines maneres 
renaixem? Taller vivencial en el que obrirem un espai per parlar de les nostres 
pèrdues a través de l’art, el cos, la veu i l’escriptura i en el que connectarem amb 
la vida que ens habita i ens envolta, honrant les nostres cicatrius. 

CINEMA

LOBSTER SOUP
Dijous 14 d’octubre, a les 19 h
Cinefòrum a càrrec de DocsBarcelona amb la participació dels di-
rectors Pepe Andreu i Rafa Molés
El cafè Bryggjan és l’ànima del poble 
més anodí d’Islàndia. La seva sopa 
de llagosta és tan exquisida que atrau 
multitud d’autocars carregats de tu-
ristes i capta l’interès d’uns inversors 
ambiciosos que volen comprar el lo-
cal i ampliar-lo. 

MÚSICA

MORIR ABANS DE MORIR
Dijous 4 de novembre, a les 19 h
A càrrec del grup Aslan, dirigit per Jordi Delclòs, amb la col·labora-
ció de l’Oficina d’Afers Religiosos
El Sufisme és la dimensió mística i iniciàtica de l’islam. El repertori del concert 
es centrarà en el concepte de mort iniciàtica com a pas previ a la realització dels 
“atributs divins” o alts valors humans. L’activitat inclou una mostra de Sema, la 
dansa extàtica sufí dels dervixos giròvags.



DANSANT
Dijous 16 de desembre, a les 19 h
A càrrec del Duo Bruch
Els instruments s’empoderen? Duo 
Bruch recupera repertori per a flauta 
travessera i arpa, instruments sovint as-
sociats a un rol complementari a grans 
formacions orquestrals. En aquest con-
cert, però, es demostra la capacitat i el 
seu poder expressiu amb danses, sici-
liennes, pavanes i tangos d’autors tardo-
romàntics i modernistes com Ravel, de 
Falla, Piazzolla o Absil.

CORDES DE NADAL
Dissabte 18 de desembre, a les 19 h
A càrrec de l’alumnat de l’Orquestra de Corda d’Adults (OCA)
l’Orquestra de Corda d’Adults va ser creada amb el propòsit de donar l’oportuni-
tat als seus alumnes de tocar en orquestra. En aquest concert us presentem una 
sèrie d’obres de diferents estils i èpoques on no hi faltaran peces nadalenques. 

ARTS ESCÈNIQUES

AUTOPSIA DE UN DESENFRENO
Teatre, 75’. Dissabte 6 de novembre, a les 19 h
A càrrec de Boc a Biterna
Chateau de Saint-Cloud, 1670. Madame Enriqueta Anna d’Anglaterra es mor! 
Són temps barrocs, d’expansió de l’anatomia, del memento mori i excessos he-
donistes, d’absolutisme i revolta, de moralisme i llibertinatge. Parlem del segle 
XVII... o del nostre? El melancòlic encant d’una princesa trista: què ens ensenya 
el seu cadàver?

WHAT ARE YOU WAITING FOR WHEN YOU WAIT? 
Dansa, 40’. Dissabte 20 de novembre, a les 19 h
A càrrec de Milagros Garcia
Quan estem en un lloc deixem un rastre de cèl·lules mortes. Esperar, doncs, és 
un deixar-se una mica en el lloc. Milagros Garcia mostra el seu procés creatiu 
al Sortidor emmarcat en el cicle Absències i el Dia Internacional de la Filosofia.

MONÒLEGS A LA PLAÇA
Dijous 25 de novembre, a les 18 h
A càrrec de Nus Processos socials i creatius. Espectacle de carrer 
interactiu i participatiu.
Uns personatges explicaran el seu dile-
ma: han presenciat un acte de violència 
masclista/LGBTIfòbica a l’espai públic   i 
no han sabut com actuar. Amb l’ajuda 
del públic   veurem si les espectadores 
d’aquests tipus de violències podem fer 
alguna cosa per aturar-les.



ACTIVITATS EN FAMÍLIA

ELS COLORS ÍBERS
Dimecres 29 de setembre, a les 17.30 h
A càrrec del Museu Arqueològic de Catalunya
En aquest taller aprendrem els procediments de la tintoreria ibera i realitzarem 
una petita peça teixida. Activitat a la plaça del Sortidor

LOS CUENTOS DE MARIANITA. Cuentos de dos orillas
Dissabte 23 d’octubre, a les 11 h
A càrrec de Mariana González. Educadora i narradora oral. Activitat 
familiar inclosa en el Festival Un Munt de Mots
En aquesta sessió de contes dialogarem amb algunes ètnies indígenes veneçola-
nes i els aborígens canaris, per donar veu a les dues ribes que acullen la seva narra-
dora, d’una banda la Veneçuela natal i ancestral i l’altra la seva llar actual a Tenerife.

JACOB I MIMI I ELS GOSSOS DEL BARRI
Diumenge 17 d’octubre, a les 11 h ‘70
A càrrec de Pack màgic
En Jacob Ocell viu a la ciutat i somia convertir-se en arquitecte com el seu pare. 
Un ric home de negocis comença a excavar el parc central per transformar-lo i 
edificar-hi nous gratacels. En Jacob i la Mimi decideixen aturar el projecte. Re-
comanada a partir de 6 anys.

TOTS SANTS AL SORTIDOR
Divendres 29 d’octubre

EL PINTA CARES 
a les 17 h
Calaveres, monstres i d’altres personatges de la nit de les ànimes visitaran el pati 
del Sortidor. Activitat en col·laboració amb la ludoteca del Poble-Sec. Recoma-
nat per a totes les edats.

LA VIDA D’EN CARABASSÓ 
a les 18 h.  Cinema d’animació 64’
A càrrec de Rita i Luca Films
Després de la sobtada mort de la seva mare, Courgette es fa amic d’un simpàtic 
policia, Raymond, que l’acompanya a la seva nova llar d’acollida amb altres orfes 
de la seva edat. Recomanat per a infants a partir de 7 anys.

FILÓ. L’ànec, la mort i la tulipa
Diumenge 7 de novembre, a les 11 h. 90’
A càrrec de i Biscotti
Taller de lectura creativa i filosòfica per a nens i nenes de 8 a 12 anys. Amb el 
conte L’ànec, la mort i la tulipa de Wolf Elbruch, ens farem preguntes, buscarem 
respostes i les expressarem en un dibuix col·lectiu mentre escoltem música. 

CUINA PALESTINA PER ALS QUE JA NO HI SÓN
Dissabte 27 de novembre, de 10.30 a 12.30 h
Taller virtual de cuina en família a càrrec d’Amine Ishtay i de l’asso-
ciació Abrazo Cultural
Recomanat per a infants a partir de 5 anys.



GALETES DE NADAL SALUDABLES I SOSTENIBLES
Dissabte 11 de desembre, a les 10.30 h
Taller virtual a càrrec de Mercè Homar

NING, NANG, FESTES DE NADAL
Dissabte 18 de desembre, a les 11 h
Preu: 3 € (menors de 3 anys gratuït)
A càrrec de Musinfant
Campanetes fan ning-nang, els tres reis van arribant i el tió va menjant.  La 
mestressa prepara la sopa i el tabalet va sonant. Veniu pastorets que en Quim 
i la Mercè us cantaran cançonetes de Nadal!. Recomanat per infants entre 0 
a 3 anys. 

ITINERARIS

El punt de trobada es comunicarà un cop tancat el grup.
Reserves: 20 de setembre, 25’octubre i 22 de novembre.

ES TRASPASSA. LA MEMÒRIA COMERCIAL DEL 
POBLE-SEC
Dimecres 13 d’octubre, a les 18 h
A càrrec de Josep Guzmán, de CERHISEC
Adaptar-se o morir. La transformació comercial de finals del segle XX amb els 
hipermercats i la que vivim actualment, amb el comerç digital, han suposat un 
terratrèmol al model medieval de mercat, taller i botiga. 

L’ENIGMA IBER. ARQUEOLOGIA D’UNA CIVILITZACIÓ
Dissabte 16 d’octubre, a les 11 h
Amb la col·laboració del Museu Arqueològic de Catalunya
L’exposició parla sobre la història i la cultura dels anomenats pobles ibers, que 
visqueren a la façana mediterrània de la península Ibèrica durant bona part de 
l’anomenada edat del ferro, entre els segles VI-I aC.

PAISATGES ALIMENTARIS DEL POBLE-SEC
Dimecres 20 d’octubre, a les 19 h
Amb la col·laboració del Museu Etnològic i de Cultures del Món
Aquesta ruta ens explica la persistència dels comerços singulars que només es 
donen a Barcelona i el conflicte amb els diferents models comercials i els canvis 
produïts a partir de l’obertura de comerços d’altres cultures alimentàries. 

VISITA AL JARDÍ BOTÀNIC: ZONA CANÀRIES
Diumenge 24 d’octubre, a les 11 h
Amb la col·laboració dels amics del Jardí Botànic 
Canàries és un conjunt d’illes banyades 
per l’Oceà Atlàntic i properes al continent 
africà, que gaudeix d’un clima suau tot 
l’any, de caràcter subtropical, amb zones 
humides com la laurisilva i altres més se-
ques com el cardonal. 



LA MORT DIVERSA. ITINERARI PER DIFERENTS 
CENTRES DE CULTE DE POBLESEC
Dissabte 6 de novembre, a les 10 h
En col·laboració amb l’Oficina d’Afers Religiosos
El Poble-Sec és un barri plural i divers on hi conviuen diverses tradicions religi-
oses com ara el cristianisme catòlic, evangèlic, l’islam o l’hinduisme. Totes les 
tradicions tenen diverses formes d’entendre la mort i duen a terme rituals funera-
ris propis que coneixerem de la mà de persones de diverses comunitats que ens 
acolliran als seus centres de culte.

BOTÀNICA FUNERÀRIA
Dimecres 10 de novembre, a les 11 h
Amb la col·laboració de Cementiris de Barcelona
El Cementiri de Montjuïc és un tresor patrimonial, amb tombes monumentals i 
emblemàtiques.  Amb motiu del dia de Tots Sants, les visitarem i descobrirem la 
biodiversitat del recinte i la seva simbologia.                 

MONTJUÏC. EL PARC D’ATRACCIONS 
Diumenge 21 de novembre, a les 12 h
A càrrec Castell de Montjuïc
De la mà de l’escriptor i historiador Paco 
Villar analitzarem el que va suposar per 
Barcelona, el Parc d’atraccions de Mont-
juïc i com després de més de 20 anys del 
seu tancament, la seva existència encara 
perdura en l’imaginari de la ciutat.  

GAUDÍ
Dimecres 1 de desembre, a les 16.30 h 
A càrrec del MNAC
Una revisió crítica de l’obra de l’artista i arquitecte. Gaudí no era el geni aïllat 
i incomprès, sinó que la seva obra es va desenvolupar en un context artístic i 
arquitectònic específic, local i internacional i dins d’unes estratègies polítiques, 
ideològiques i estètiques ben concretes.

PROJECTES

DONACIÓ DE SANG
Dijous 2 de desembre, de 10 a 14 i de 17 a 21h
Accés i control públic: la donació va amb reserva prèvia i això els hi permet saber 
com i quan vindran els donants.
Organitza: Banc de Sang i de Teixits. 

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. 

GRUP DE DONES CAMINANTES. ARPILLERES DEL 
POBLE-SEC
Cada dimecres, de 9.30 h a 11.30 h



Grup de dones intercultural i intergeneracional que es reuneix setmanalment per 
compartir vivències i necessitats, conèixer itineraris vitals marcats per proces-
sos migratoris diversos i sobretot, per fer barri.
Per a més informació: aliainvestigaccio@gmail.com 645 358 483

EL MEU BARRI ÉS UN MÓN
Dimarts de 17.15 h a 18.15 h
Projecte de creació artística audiovisual per a infants de  8 a 10 anys
Organització: La Maleta del Cine
Per a més informació: lamaletadelcinema@gmail.com

MICROHISTORIAS MIGRANTES
Taller de creació personal i col·lectiva per reelaborar les experiències migratòries. 
Organitza: La Quinta Pata
Per a més informació: www.laquintapata.org

ENTITATS AL SORTIDOR

ASS. CULTURAL SOCIAL Y ARTE CULINARIO DE     
HONDURAS Y AMIGOS EN CATALUÑA
Ofereix serveis de formació, orientació, acompanyament, assessoria jurídica i 
ajuda a la recerca de millors condicions i oportunitats d’integració i inserció soci-
olaboral. Tel. 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. www.olgreen.es · info.olgreen@gmail.com

ASSOCIACIÓ 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.
Tel. 934 438 207 · info@laformiga.org

ASSOCIACIÓ LISARTE
Companyia d’improvisació teatral que crea històries divertidíssimes sense guió.
Assajos els dilluns de 19 a 21.45 h. alexis.panet@gmail.com

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. Tel. 934 438 203 · jubicat@yahoo.es

CORALINES
Coral del barri amb objectiu d’apropar l’experiència de la tècnica vocal i la músi-
ca per a tothom. ladidet@gmail.com

ESCACS COMTAL CLUB
Curs anual d’escacs dirigit a infants i joves d’entre 6 i 18 anys a càrrec de profes-
sionals de l’esport. Cada dimarts i dimecres. Consulteu grups i horaris. Espai de 
joc obert: dimarts tarda i dissabtes matí. comtalescacs@gmail.com 



GEGANTERS I GRALLERS DEL POBLE-SEC 
L’entitat promociona la tradició gegantera i participa en trobades i cercaviles al 
barri i a la ciutat. Tel. 661 565 295 · gegants@poblesec.org · gegantspoblesec.cat

ORQUESTRA DE CORDA D’ADULTS
Creada amb la idea de donar l’oportunitat a l’alumnat adult de violí, viola, violon-
cel i contrabaix de tocar en una orquestra. albertmartin95@hotmail.com

TABALERS DEL POBLE-SEC 
T’agrada la percussió? Assajos adults, divendres de 19 a 21.45h diablesdelpoblesec.org

ALTRES SERVEIS

XARXA DE RESPOSTA SOCIOECONÒMICA (XARSE) 
Assessorament i suport en la tramitació d’ajuts econòmics i gestions administra-
tives 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 patiment 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 Dispo-
sitiu 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.  
Per a més informació i reserves a: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor

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 co-
muniqueu amb una antelació de 3 dies laborables a ccelsortidor@bcn.cat

BARCELONA WI-FI 
Xarxa lliure d’accés a Internet per a la ciutadania.

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Cursos per aprendre a parlar o a escriure en català.
Informació i inscripcions al c/ Guitard,17 · Tel. 934 912 797
sants@cpnl.cat · blocs.cpnl.cat/connectats



AGENDA         

SETEMBRE

OCTUBRE
28 octubre -
18 novembre La mort, digna il·lustrada Exposició

Dimarts 5 18.30 h Pujar la persiana. Els comerços del 
Poble-sec entre 1869 i 1929 Conferències i xerrades

Dimecres 13 18 h Es traspassa. La memòria comercial 
del Poble-sec Itinerari

Dijous 14 19 h Lobster soup Cinema

Dissabte 16 11 h L’enigma iber. Arqueologia d’una 
civilització Itinerari

Diumenge 17 11 h Jacob i Mimi i els gossos del barri Activitat familiar

Dimarts 19 18.30 h Baixar la persiana. Els oficis desa-
pareguts Conferències i xerrades

Dimecres 20 19 h Paisatges alimentaris del Poble-sec Itinerari

Dissabte 23 11 h Los cuentos de Marianita. Cuentos 
de dos orillas Activitat familiar

Diumenge 24 11 h Visita al jardí botànic: Zona canàries Itinerari

Dijous 28 19 h La mort en crisi. El sentit i les pràctiques 
de la mort després de la pandèmia Conferències i xerrades

Divendres 29 17 h El pinta cares Activitat familiar

Divendres 29 18 h La vida d’en Carabassó Cinema familiar

Dimecres 29 17.30 h Els colors ibers Activitat familiar

NOVEMBRE
24 novembre -
12 desembre Jo, tu ella, rebels Exposició

Dimarts 2, 9, 16 18.30 h Art i dol Taller 

Dijous 4 19 h Morir abans de morir Clàssica

Dissabte 6 19 h Autòpsia de un desenfreno Teatre. Balandra

Dissabte 6 10 h La mort diversa. Itinerari per diferents 
centres de culte de Poble-sec Itinerari

Diumenge 7 11 h Filó. L’ànec, la mort i la tulipa Activitat familiar

Dimecres 10 11 h Botànica funerària Itinerari

Dijous 11 18.30 h A plor de pell Videoart

Dijous 11 19 h La crisi de la mort. Gestió del dol indivi-
dual i col·lectiu quan impera el silenci Conferències i xerrades

Dissabte 20 19 h What are you waiting for when you wait? Dansa. Balandra

Diumenge 21 12 h Montjuïc. El parc d’atraccions Itinerari

Dijous 25 18 h Monòlegs a la plaça Espectacle 

DESEMBRE
Dimecres 1 16.30 h Gaudí Itinerari

Dijous 2 10 - 17h Donació de Sang Projectes de barri
Dijous 16 19 h Dansant Clàssica

Dissabte 18 11 h Ning, nang, festes de nadal Activitat familiar

Dissabte 18 19 h Cordes nadal Clàssica



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 ·  barcelona.cat/ccelsortidor 
       facebook/centrecivic.elsortidor           twitter.com/ccelsortidor

       instagram.com/ccelsortidor

INSCRIPCIONS                                                                                                                                         

Inscripcions en línia: elsortidor.inscripcionscc.com
Presencials de dilluns a divendres, de 9 a 21 h
Tallers: a partir del 6 de setembre. En línia a partir de les 8 h
Activitats culturals: 20 de setembre (per les d’octubre), 25 d’octubre (per les de 
novembre), 22 de novembre (per les de desembre). En línia a partir de les 10 h.
 

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.

TRANSPORTS                                                                                                       

Metro: Poble-Sec (L3) i Paral·lel (L2 i L3)
Autobusos: 20, 21, 36, 55, 91, D20, D 50,  H14, V9, V11
Bicing: 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                            

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem que les vostres dades personals s’incorpo-
raran 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


