
INFORMACIÓ

El preu dels espectacles és de 2,40 euros per persona, tret que s’indiqui 
el contrari.

Al Centre Cultural Albareda, cal inscriure’s prèviament de manera presen-
cial o trucant al telèfon del centre. El període d’inscripció comença 15 dies 
abans de l’activitat. Places limitades. Els infants hauran de venir acompa-
nyats d’un adult.

Al Centre Cívic El Sortidor, cal inscripció prèvia al centre, per telèfon o per 
correu electrònic. En cas de suplement per a ingredients la inscripció és 
presencial. Es prega puntualitat i en cas de no poder-hi assistir, cal avisar 
al centre. La vostra plaça la pot aprofitar alguna persona que estigui en 
llista d’espera. 

No es permetrà l’entada a la sala un cop començat l’espectacle.

ADREÇA

Centre Cívic El Sortidor
Pl. del Sortidor, 12 · 08004 Barcelona · Tel. 934 434 311
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor · ccelsortidor@bcn.cat
Metro: Poble-sec (L3) i Paral·lel (L2 i L3)
Autobusos: 20, 37, 64, 121 i D20

Sala Pepita Casanellas 
Pg. Zona Franca, 185 · 08038 Barcelona · Tel. 932 563 730
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/casadelrellotge
Autobusos: 13, 23, 37, V3, H12, H16, 109, 125 i N1

Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs 
C. del rector Triadó, 53 · 08014 Barcelona 
Tel. 934 230 440 · Fax 932 892 093
cotxeres-casinet.org
Metro: Sants Estació (L3 i L5), Tarragona (L3) i Hostafrancs (L1)
Autobusos: 27, 44, 50, 78, 109, 115, D20 i V7 
Renfe: Estació de Sants 

Centre Cultural Albareda
Albareda, 22-24 · 08004 Barcelona · Tel. 934 433 719
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/albareda
Metro: Paral·lel (L2 i L3)
Autobusos: 20, 21, 36, 64, 91 i D20
Funicular de Montjuïc

Districte de
Sants-Montjuïc 

lameva.barcelona.cat/sants-montjuic

ACTIVITATS 
EN FAMÍLIA

Centres Cívics 
de Sants-Montjuïc

CC El Sortidor
CC Casa del Rellotge - Sala Pepita 
Casanellas
CC Casinet d’Hostafrancs
CC Albareda

Gener - Març 2017

CENTRE CÍVIC CASA DEL RELLOTGE - SALA PEPITA CASANELLAS

ESPECTACLES INFANTILS

BOCHI
Diumenge 15 de gener, a les 12 h

Per a tota la família
Circ a càrrec de la Cia. Circ Los
Un popurri de circ on dos pallas-
sos desenvolupen diferents habili-
tats amb petites rutines de mala-
bars, màgia, acrobàcia, música i 
equilibris.

CAS CAPUTXETA
Diumenge 29 de gener, a les 12 h

Edat recomanada: a partir de 5 anys
Titelles de taula i manipulació di-
recta a càrrec de la Cia. Pinotxo 
en bicicleta
En un poble amb unes normes ben 
particulars, un dia comença el mis-
teri... Només el millor detectiu po-
drà resoldre el Cas Caputxeta.

PIANISSIMO CIRCUS 
Diumenge 12 de febrer, a les 12 h

Edat recomanada: a partir de 3 anys
Concert per a pallassa i piano a 
càrrec Cia. Cirquet Confetti
Un piano de cua i dos pallassos, el 
Mestre Frans i la Serafina, fan que 
un concert es converteixi en un di-
vertit espectacle de clown. Música 
en directe, coreografies i grans do-
sis d’humor.

EL CONTE DEL 
GEGANT DUM-DUM 
I LA PETITA TULIPA
Diumenge 5 de març, a les 12 h

Edat recomanada: a partir de 4 anys 
Ombres Xineses a càrrec de la 
Cia. Animamundi
En Dumdum és un gegant que fa 
por. I ningú vol ser amic seu per-
què és gegantí i fa por. En Dumdum 
no sap com sortir d’aquest dilema. 

AI RATETA, RATETA
Diumenge 19 de març, a les 12 h

Edat recomanada: a partir de 4 anys
Teatre musical a càrrec de la Cia. 
El Replà produccions 
Hi havia una vegada una rateta molt 
presumida que estava molt cansa-
da i avorrida que tothom, des de fa 
anys, expliqués el seu conte de la 
mateixa manera. Un dia va prendre 
la decisió de declarar-se en vaga 
indefinida fins que no s’atengues-
sin les seves peticions de canvi.

TALLERS 

CREATIVITAT PLÀSTICA 
EN FAMÍLIA
Divendres, de 17.30 a 19.30 h
Casa del Rellotge. 
Preu trimestre, adult més infant 
de 5 a 7 anys: 70 €

Mitjançant un projecte creatiu 
compartirem en família la planifica-
ció i execució de diferents peces! 

DANSES POPULARS 
CATALANES
Dimecres, de 18 a 19 h
Sala Pepita Casanellas. 
Preu trimestre: 38,6 €

Per a infants de 8 a 12 anys. 
Gaudeix ballant i aprenent danses 
tradicionals com el ball de bastons 
o els balls en parella.

MASSATGE I JOCS 
EN FAMÍLIA 
D’1 A 3 ANYS

Divendres, d’11 a 12.30 h
5 sessions, del 13 de gener 
al 10 de febrer
Casa del Rellotge. 
Preu adult i infant: 26,32 €

Consisteix a ensenyar als pares els 
moviments del massatge per a in-
fants i a adquirir estratègies per ju-
gar-hi a través del tacte i el moviment.



CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR 

TALLERS 

Cal inscripció prèvia al centre. 

PASTA DENTAL 
NATURAL
Dissabte, 4 de febrer, 
d’11 a 12.30 h 

Recomanat per a infants a partir de 
5 anys.
A càrrec d’Aida Grima, 
de Geoblau

MÀSCARES 
RECICLADES
Dimarts, 14 i 21 de febrer, 
a les 17.30 h

A càrrec de Justine Roux de Re-
crea Barcelona

RECURSOS 
O RESIDUS? 
Dimarts, 28 de febrer, 
a les 17.30 h

A càrrec del Programa Metropo-
lità d’Educació per a la sosteni-
bilitat

ESMORZARS 
i BERENARS 
SALUDABLES
Dissabte, 18 de març, 
d’11 a 13 h

Suplement per a ingredients: 3 €
A càrrec de Mercè Homar, 
de mesquemenjar.
Recomanat per a infants a partir de 
5 anys.

ESPECTACLES INFANTILS

XINO-XANO
Dissabte, 28 de gener, 
a les 12 h 

Titelles i música
La Tuinga és una girafa una mica 
dormilega i molt somniadora. Som-
nia tots els camins que vol desco-
brir, els mars que vol navegar i fins 
i tot les estrelles que vol tocar. La 
Tuinga somnia un tren, un vaixell, 
un coet...i quan es desperta de bon 
matí es posa a caminar. 
Cia. Fes-t’ho com vulguis. 
Espectacle recomanat per a infants 
d’1 a 4 anys. 

CARNESTOLTES
Dissabte, 25 de febrer, 
a partir de les 11 h

Animació per a tota la família.
Disfresseu-vos i participeu al car-
nestoltes infantil del Poble-sec. La 
companyia La Cremallera ens faran 
ballar i moure el cos en aquesta di-
ada tan especial. 
A càrrec de la Cremallera Teatre

IMAGINA2 
Dissabte, 11 març, a les 12 h 

Màgia
Imagina2 és un espectacle de mà-
gia visual i participatiu per a tots els 
públics, amb tocs de mim i clown.
Dues magues dalt de l’escenari 
trenquen el tòpic per fer-nos sen-
tir la il·lusió de sempre. Recomanat 
per a infants a partir de 4 anys.
A càrrec de Niñas del Mago

LA MEMÒRIA 
DE L’AIGUA
Dissabte, 25 març, 
a les 12 h 

Titelles
A la Capdenúvol i a en Setciències 
els agrada molt anar al riu a saltar 
bassals. Però aquella tarda en bai-
xar al riu descobreixen que ara, el 
riu és un abocador. A la nit, acom-
panyada pel seu vaixell de paper, 
la Capdenúvol viatja en somnis cap 
a un desert imaginari on troba un 
simpàtic saurí.

Activitats incloses dins AiguART, 
cicle organitzat per La Fàbrica del 
Sol per celebrar el Dia Mundial de 
l’Aigua. 
A càrrec de AKWA Cia. 
Recomanat a partir de 3 anys.

CONSTRUÏM 
UN ROBOT PINTOR 
- TALLER DE 
TECNOLOGIA 
Divendres 27 de gener, 
a les 18 h

Taller per a infants a partir de 4 anys
Què podem fer amb un motor, uns 
colors i materials reciclats com a 
una capsa? Per exemple un robot 
pintor! Deixem volar la imaginació i 
creem una petita criatura amb mo-
viment i color. Una oportunitat per 
despertar l’interès per la tecnologia 
en els més petits. Activitat a càrrec 
de TRESDOSÚ. La nova educació 

MÀSCARES DE 
CARNESTOLTES. 
LES MÉS 
DIVERTIDES! 
Divendres 17 de febrer, 
a les 18 h 

Taller per a infants a partir de 5 anys
Descobreix un món de personatges 
fantàstics que s’amaguen rere una 
màscara! Diversió, alegria, misteri... 
tota una sèrie d’emocions que es 
despertaran en els participants de 
l’activitat. Activitat a càrrec d’Ac-
tivijoc.

TALLER 
DE COMPOSICIÓ 
MUSICAL 
Divendres 17 de març, 
a les 18 h

Taller per a infants a partir de 5 anys
Explicarem als més petits com 
compondre música en directe. Tre-
ballarem amb diferents sons per en-
tendre com es crea una cançó. Els 
nens hauran de portar instruments 
de casa, des d’un saxo de plàstic a 
una guitarra de joguina. Activitat a 
càrrec d’AMEBA.

CENTRE CULTURAL ALBAREDA

CONEIX 
L’AQUÒFON! 
Dimecres 29 de març, 
a les 18 h

Per a tots els públics
Us pensàveu que ja coneixíeu tots 
els instruments? Amb motiu de 
la celebració del Dia Mundial de 
l’Aigua, podrem interactuar amb 
l’aquòfon, un generador de so 
electrònic activat mitjançant per-
cussió amb líquid. Per a tots els 
públics. Amb la col·laboració de 
La Fàbrica del Sol.

ESSÈNCIES 
Dissabte 1 d’abril, 
a les 17.30 h

Espectacle per a infants 
a partir de 3 anys
Un viatge per fer volar la imagina-
ció. El personatge protagonista de 
l’espectacle ens acompanya en el 
descobriment de les múltiples so-
noritats amb el joc i l’experimen-
tació que deixarà bocabadats a 
grans i petits. Essències seleccio-
nades des de l’amor als sons del 
món i de la vida. I l’amor a la mú-
sica! Un espectacle de Pepino 
Pascual.

Cal inscripció prèvia. 
Places limitades.

Gratuït Productes ecològics

HUMOR EN BLANC 
I NEGRE
Diumenge 29 de gener 
a les 12 h

Un petit homenatge als del cinema 
en clau d’humor i per tota la famí-
lia. Aquest any el cicle d’Especta-
cles infantils incorpora una sessió 
de cinema amb la projecció de tres 
sensacionals curtmetratges de la 
mà de dos mites del cinema mut: 
Charles Chaplin i Buster Keaton. 
A partir de 3 anys
 

CAPUTXETA 
I EL LLOP  
Diumenge 19 de febrer 
a les 12 h

Companyia: Magatzem d’Ars  
Hi havia una vegada una noia ano-
menada Caputxeta Vermella que 
havia de portar una cistella a la 
seva àvia. La cistella conté els in-
gredients necessaris perquè l’àvia 
pugui preparar un bon pastís per 
participar a un concurs. Tot cre-
uant el bosc, la Caputxeta coneix 
un llop que l’enganyarà. 
A partir de 3 anys
 

Mr. MAGIC  
Diumenge 26 de març 
a les 12 h

Mr. Magic és un espectacle de 
màgia per a tots els públics. Com-
bina il·lusionisme, prestidigitació, 
màgia de prop, fins i tot, grans il-
lusions. Mr. Magic diu que aques-
ta vegada no amaga res a les mà-
nigues. 
A partir de 3 anys

CASINET D’HOSTAFRANCS

Nou taller


