
ESPECTACLES

CINEMA D’ANIMACIÓ
Dissabte 27 de gener, a les 11 h

Per a infants de 2 a 4 anys. 
Curts d’animació 43’
A càrrec del Meu Primer Festival 
Animals, humans i fins i tot objectes 
inanimats cobraran vida i protago-
nisme per explicar, amb humor, les 
seves impressions i aventures més 
insòlites. Deixa’t portar per les his-
tòries de mons fets amb plastilina, 
paper i cartolina o amb tècniques 
que van des de línies senzilles fins a 
dibuixos sofisticats, des del blanc i 
el negre fins als colors més animats!  

CARNESTOLTES
Dissabte 10 de febrer, 
a partir de les 11 h

Animació per a tota la família.
Activitat en col·laboració amb la 
Ludoteca del Poble-sec i els Ta-
balers del Poble-sec
Disfresseu-vos i participeu al car-
nestoltes infantil, aquest any apro-
parem a la cultura del Japó al barri. 
Treieu la vostra disfressa a passejar 
per la rua del barri i per no perdre 
el ritme us esperem per ballar a la 
plaça. 

CONTES DEL JAPÓ
Dissabte 24 de febrer, a les 12 h

A partir de 4 anys.
Activitat gratuïta 
Conte contes tradicional japonès
A càrrec de Yoshi Hioki
Els contes tradicionals de Japó par-
len de temes i aspectes diversos: 
dels camperols d’arrossars als no-
bles de la cort imperial, d’animals i 
de monstres…
Un espectacle de contes on el 
narrador interacciona amb el públic 
que escoltarà les històries del país 
de l’extrem orient i participarà, 
cantarà i aprendrà les costums i la 
cultura del Japó. Aquesta activitat 
forma part del cicle Art i cuina del 
Japó organitzat per A taula ! Cicle 
de cultura i gastronomia del Centre 
Cívic El Sortidor.

QUINES UNES, 
ELLES !
Dissabte 10 de març, a les 12 h

Activitat gratuïta en celebració del 
dia de la Dona. 
Contes
A càrrec de Tramoia
Les dones són les protagonistes 
d’aquesta activitat i de cada un 
dels contes que s’hi expliquen. En 
ells, hi apareixen diferents models 
de personatges femenins: dones 
desacomplexades, dones que por-
ten a terme accions que transcen-
deixen l’espai privat, dones que es 
rebel·len, dones orgulloses de ser 
com són, dones que transformen 
la seva realitat i la dels més pro-
pers, etc. Amb aquesta activitat es 
pretén oferir una sèrie de referents 
positius femenins, que reforcin el 
trencament dels estereotips sobre 
els rols dels homes i les dones, ar-
relats en molts dels contes tradicio-
nals. Els llibres que s’utilitzen al llarg 
de la sessió són: Olivia (Ian Falco-
ner), Una caperucita roja (Marjolaine 
Lerayl), Rosa Caramel (Adela Turin), 
L’autobús de la Rosa (Fabrizio Silei) 
i Un lloc per a la Rula (Mar Pavón i 
Maria Girón).

EL PEIX IRISAT
Dissabte, 24 de març a les 12 h

A partir de 4 anys. 
Espectacle de teatre i titelles 
A càrrec de Tanaka Companyia 
de Teatre
El peix Irisat, és l’animal més bonic 
de tot l’oceà, però està molt sol. Per 
què els altres peixos no volen jugar 
amb ell? Així comencen les aven-
tures submarines protagonitzades 
per un peix d’escates lluents i un 
munt d’amics com l’estrella de mar 
rondinaire, el savi pop Òctopus, el 
peix llanterna detectiu, les meduses 
dansaires, el calamar curt de vista o 
la petxina flamenca. 
Junts descobriran la importància de 
compartir, de ser valents i d’ajudar 
els altres.
Inspirat en els àlbums il·lustrats de 
Marcus Pfister, d’Editorial Beascoa.

TALLERS EN FAMÍLIA

BUNYOLS 
Dissabte, 17 de març, 
d’11 a 13 h

A partir de 5 anys. 
Suplement per a ingredients: 3 €
A càrrec de Mercè Homar
Estem dins la tradicional Quares-
ma, època en què són molt típics 
els bunyols. Coneixerem la recep-
ta tradicional i veurem com fer-los 
més saludables (reduint sucre, uti-
litzant el forn, etc.) sense que deixin 
de ser deliciosos! Serà una activitat 
dinamitzada en què es podran to-
car, olorar, veure i tastar els aliments 
i on experimentarem amb diverses 
formes (d’anell, irregulars, rodons, 
amb forat, etc.).

ART I CUINA 
DEL JAPÓ
Dissabte, 17 de febrer, 
de 10.30 a 13.45 h

Suplement per a ingredients: 3 €
Activitats recomanades per a in-
fants a partir de 5 anys.
Us proposem un matí d’art i cuina 
japonesa en família. Ens aproparem 
a la cultura del peix al Japó, primer 
des dels pescadors i la seva histò-
ria, i més tard des de l’aplicació a 
la cuina.

GYOTAKU
A càrrec d’Eduard Pagès 
El gyotaku és una tècnica d’impres-
sió de peixos popularitzada a mitjan 
del segle XIX entre els pescadors ja-
ponesos per mostrar les seves cap-
tures als mercats. Voleu saber com 
era el resultat? Prepareu-vos per 
agafar els peixos amb les mans, te-
nyir-los i fer l’estampació!

TALLER DE SUSHI 
A càrrec de Miho Miyata
Aprendreu a preparar sushi perquè 
a partir d’ara tota la família s’impli-
qui a fer-ho a casa. Cuinarem l’ar-
ròs al seu punt, tallarem el peix i 
formarem els rotllos amb alga. Ens 
endinsarem en el món de la cuina 
japonesa i farem preparacions de 
manera divertida.

CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR 

ACTIVITATS 
EN FAMÍLIA

Centres Cívics 
de Sants-Montjuïc

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

El preu dels espectacles és de 2,40 euros per persona, tret que s’indiqui el 
contrari. No es permetrà l’accés a la Sala un cop començat l’espectacle.

Al Centre Cultural Albareda, cal inscriure’s prèviament de manera presen-
cial, trucant al telèfon 934 433 719 o en línia (https://albareda.inscripci-
onscc.com). Es poden reservar fins a dues entrades per persona per als 
tallers familiars i fins a cinc entrades per als espectacles en família. Afora-
ment limitat. Les reserves es podran fer a partir de quinze dies abans de la 
data de l’activitat. Les inscripcions als tallers per a infants i tallers familiars 
han de fer-les el pare, la mare o el tutor legal de l’infant. Els infants hauran 
de venir acompanyats d’un adult (gratuït per a l’adult acompanyant).

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.

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, 64, 121, D20, D40, H14 i V11

Centre Cívic Casa del Rellotge
Pg. Zona Franca, 116 · 08038 Barcelona · Tel. 934 322 489 
Sala Pepita Casanellas 
Pg. Zona Franca, 185 · 08038 Barcelona · Tel. 932 563 730
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/casadelrellotge
Autobusos: 13, 23, V3, V5, V11, H12, H14, 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, D40, V5 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



TALLERS EN FAMÍLIA

SENSIBILITZACIÓ 
MUSICAL 
PER A NADONS 
Dimarts, del 16 de gener 
al 20 de març, 
de 16.15 a 17.15 h
Nadons (0-12 mesos).
Preu: 32,19 €
Professora: Leila Ghorbel

MÚSICA PER ALS 
MÉS PETITS 
Grup 1: dilluns, del 15 de gener 
al 19 de març, de 16.45 a 17.45 h 
Per a infants de 16 mesos 
a 3 anys.
Preu: 32,19 €/ infant
Professor: Xavier Guinart

Grup 2: dimarts, 16 de gener al 
20 de març, de 17.45 a 18.45 h
Preu: 32,19 €/ infant
Professora: Leila Ghorbel

CREIXENT 
AMB MÚSICA
Dilluns, del 15 de gener 
al 19 de març, de 18 a 19 h
Per a infants de 3 a 6 anys.
Preu: 32,19 €/ infant
Professor: Xavier Guinart

DANSA AMB ELS 
MÉS PETITS 
Dijous, del 18 de gener 
al 22 de març, de 17 a 18 h
Per a infants des que caminen, 
fins als 3 anys.
Preu: 32,19 €/ infant
Professora: Celeste Ramos

ACTIVITATS EN FAMÍLIA

Entrada gratuïta amb reserva prè-
via. 

FEM MÚSICA AMB 
MAKEY MAKEY!
Divendres 26 de gener, 
a les 18 h

Per a infants a partir de 4 anys.
A càrrec de TRESDOSÚ
Quin és el teu instrument favorit? Pi-
ano, guitarra, violí, saxo, trompeta? 
En aquest taller, crearem els nos-
tres propis instruments musicals 
amb diversos materials reciclats i 
fins i tot fruites! Gràcies a les pla-
ques Makey Makey, els tocarem i 
junts donarem vida a un concert in-
teractiu molt divertit! 

EL VIATGE DE TILL
Divendres 2 de febrer, 
a les 17.30 h

Concert per a públic familiar.
BARCELONA CLARINET 
PLAYERS
Innovació, fusió, interdisciplinari-
etat o pedagogia són alguns dels 
conceptes que millor defineixen la 
línia creadora dels BCP. Les seves 
interpretacions es caracteritzen per 
un minuciós treball cambrístic i una 
cuidada i enèrgica posada en esce-
na. “El viatge de Till” és la història 
d’un nen que va descobrint la mú-
sica viatjant pel món. Les aventures 
el portaran a visitar des de la seva 
Alemanya natal, els ritmes de Sud-
amèrica i fins i tot a fabricar-se el 
seu propi clarinet! Aquest concert 
forma part del circuit Barcelona Dis-
tricte Cultural.

DISFRESSEM-NOS 
DES DE ZERO
Dijous 8 de febrer, a les 18 h 

Per a infants a partir de 4 anys.
A càrrec d’Alehop! 
[Exploradors urbans]
Tresors intangibles, animals i perso-
natges imaginaris... tot això pot ser 
possible amb un tros de cartró, una 
tela i un paper! Ho descobrirem, ens 
transformarem en altres éssers i ens 
mourem com ells en un joc de llum 
i ombres. 

LA FINESTRA 
INDISCRETA
Divendres 9 de març, a les 18 h

Per a infants a partir de 4 anys.
A càrrec de Marina Saez 
Proposarem exemples per reflexio-
nar i trencar els prejudicis cultural-
ment assignats a nens i a nenes i 
elaborarem una col·lecció de pos-
tals en què els infants podran mos-
trar la seva pròpia manera de veure 
els gèneres. 

NYAM NYAM
Dissabte 3 de març, 
a les 17.30 h

Espectacle per a nadons de 0 a 3 
anys.
A càrrec de la Cia. DAQUIDALLÀ
Dirigit als més petits i petites de la 
casa amb cançons dolces i senzi-
lles que proposen un joc entre l’in-
fant i l’adult, que l’acompanyarà en 
els seus primers contactes amb la 
música a través de la veu. L’esceno-
grafia s’articula a partir d’un espai 
casolà i proper a l’infant, el de la cui-
na, amb tocs atractivament visuals.

CENTRE CULTURAL ALBAREDA

TALLERS

IOGA POSTPART 
AMB NADONS 
Dilluns, de 17.30 a 18.30 h

Per a dones amb infants fins als 7 
mesos.
Casa del Rellotge. 
Preu 9 sessions: 31,58 €
Espai de trobada amb el teu nadó 
(fins que comença a gatejar) i per 
enfortir el cos després del part (una 
vegada es té l’alta mèdica). 

CARNESTOLTES

DIJOUS GRAS
Dijous 8 de febrer a les 17 h 
Animació a càrrec de Xip-Xap 
Arribada de la Reina Carnestoltes 
que donarà el toc de sortida a la set-
mana més boja de l’any. Maquilla’t, 
posa’t color a la cara. Xocolata per 
a tothom! 

DIMECRES 
DE CENDRA 
Dimecres, 14 de febrer, 
a les 17.30 h
Animació a càrrec del Dr. Fly 
show 
S’acaba la gresca i la disbauxa. Ve-
niu tristos i vestits de dol per cremar 
la sardina. Lliurament de premis del 
Concurs Fotoviva. Seguici i crema 
de la sardina.

Totes les activitats són gratuïtes i es 
faran davant la Casa del Rellotge.

MATINALS PER A TOTA LA FAMÍLIA

LAS SUPERTIETES 
(a partir de Contes infantils 
contra tot pronòstic 
d’Empar Moliner)

Diumenge 14 de gener, 
a les 12 h

A partir de 4 anys.
Teatre a càrrec de la Cia. Les Bi-
anchis
La Queralt, una investigadora pe-
culiar, serà tieta. Això l’alegra molt, 
però al mateix temps l’entristeix 
perquè creu que no ho sabrà fer. 
Per això sol·licita ajuda a les seves 
amigues de sempre, la Magda, una 
empresària de mitjons, i la Bàrba-
ra, una àrbitra de futbol, que són 
tietes des de fa molt de temps. La 
Queralt descobrirà amb els con-
tes, la màgia i les seves amigues, 
com ser una “supertieta”. 

PICCOLO 
CIRC DE FIL
Diumenge 28 de gener, 
a les 12 h

A partir de 3 anys.
Teatre visual i titelles a càrrec 
d’Antonella D’ascenzi
Tot comença quan el circ tanca 
i l’única ballarina-titella que s’ha 
quedat passa el temps netejant i 
posant ordre.
Amb una mica de fantasia transfor-
marà les ocupacions més avorri-
des en meravellosos jocs i danses 
fins a arribar al seu somni d’arribar 
a ser funàmbula…

CENTRE CÍVIC CASA DEL RELLOTGE - SALA PEPITA CASANELLAS

BERTA: LA 
CAPUTXETA CANTADA 
(un conte cantat)

Diumenge 18 de febrer, a les 12 h

Per a tota la família.
Musical a càrrec de la Cia. T- Gràcia
Berta és la generació més jove d’una 
saga de dones que han estat enga-
nyades i cruspides per llops. Po-
drà la nostra protagonista lliurar-se 
d’aquesta xacra que persegueix 
aquesta família? Vine i ajuda-la. 

BIG BOUNCE 
Diumenge 4 de març, a les 12 h

A partir de 6 anys.
Cos, moviment i paraula a càrrec 
del Col·lectiu Big Bounce
Big Bounce pren el nom de la teoria 
homònima que suggereix que podrí-
em estar vivint en el primer de tots els 
universos però és igualment proba-
ble que estiguem vivint en l’univers 
a dos mil milions d’anys. Les Big 
Bouncers ens proposen un joc es-
cènic centrat en el moviment i la pa-
raula d’origen i que juga a desplegar 
possibles futurs, derivats d’un ma-
teix origen, i on les cossos es trans-
formen, es substitueixen i es com-
plementen contínuament.

MÖBIUS
Diumenge 18 de març, a les 12 h

Per a tota la família.
Circ a càrrec de Miguel Gigosos 
Ronda 
Möbius és un sol malabarisme atí-
pic ple d’emocions bullicioses. Amb 
dotzenes de boles de rosat intens, 
un ésser humà s’enfronta en tots 
els sentits i estableix nous codis en 
la seva disciplina. Nusos corporals, 
contorsions i sorpreses. Comporta-
ment inesperat, malabars inespe-
rats. Una manera d’acostar-se a les 
coses que no ocorren tal i com es-
tava previst. En qualsevol moment, 
pot passar alguna cosa... Sembla 
que tot és possible!

Nou taller

CASINET D’HOSTAFRANCS

TALLERS

ANGLÈS INFANTIL
CERÀMICA INFANTIL
DANSA CLÀSSICA 
INFANTIL
ESCACS INFANTIL
TEATRE PER A 
INFANTS

Properament tota la programació 
amb horaris i preus a la nostra web 
www.cotxeres.org

ESPECTACLES

LA VIA LÀCTIA
Diumenge, 28 de de gener, 
a les 12 h

Per a tota la família.
Espectacle musical de grans titelles 
i actors en llum negra.
Cia. El Cau de l’Unicorn   
Argos es un planeta ubicat al centre 
de la Via Làctia i els seus habitants 
tenen una característica molt curi-
osa: com més coses aprenen, més 
els creix el cap... a tots ells, menys 
a un: en Karim, el nen protagonista.

LA VARETA MÀGICA
Diumenge 25 de febrer, 
a les 12 h

Màgia per tota la família.
Cia. Màgic Raúl
Els nens seran els autèntics prota-
gonistes d’aquest espectacle aju-
dant al mag a realitzar els seus jocs 
de màgia. En ells s’utilitzaran ele-
ments com cordes, mocadors, car-
tes i moltes sorpreses!

AL SOSTRE DEL MÓN
Diumenge 18 de març, 
a les 12 h

Cinema familiar.
Aquesta història de ficció ens tras-
llada fins a l’any 1882. Sasha Cher-
nestsov és una jove aristòcrata que 
té un objectiu clar en la vida. Ella es-
tà obsessionada per trobar el Davai, 
un robust trencaglaç, que transpor-
tava una expedició al pol nord diri-
gida pel seu avi, i que mai va tornar.


