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ADREÇA 

Centre Cívic Casa del Rellotge
Pg. Zona Franca, 116 · 08038 Barcelona · Tel. 934 322 489 
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 21.30 h

Sala Pepita Casanellas
Pg. Zona Franca, 185 · 08038 Barcelona · Tel. 932 563 730 
De dilluns a divendres de 8 a 21 h

GESTIÓ CÍVICA 

Unió Entitats la Marina · Mare de Déu de Port, 363 · Tel. 933 313 842

PER A MÉS INFORMACIÓ

www.casadelrellotge.net · informacio@casadelrellotge.net
www.facebook.com/cccasadelrellotgesalapepita
barcelona.cat/sants-montjuic
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Centre Cívic Casa del Rellotge
Sala Pepita Casanellas

PROGRAMACIÓ
Juliol 2019
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TERRASSA D’ESTIU

Baixeu als Jardins de Can Farrero 
cada dijous de juliol al vespre, i gau-
diu d’una bona pel·lícula o un es-
pectacle a la fresca.

CINEMA A LA FRESCA

LA TRIBU
Dijous 4 de juliol, a les 22 h
Any: 2018
Director: Fernando Colomo 
(Espanya). Durada: 90 minuts

Virginia (Carmen Machi), netejadora 
de professió i “streetdancer” voca-
cional, recupera al fi ll que va donar 
en adopció: Fidel (Paco León), un 
executiu que ho ha perdut tot, in-
closa la memòria. 

COCO
Dijous 18 de juliol, a les 22 h
Any: 2017
Director: Lee Unkrich i Adrián 
Molina (Estats Units, 2017)
Durada: 109 minuts

Miguel és un jove aspirant a cantant 
i guitarrista autodidacta que somia 
amb seguir els passos del seu ídol, 
Ernesto de la Creu, el músic més fa-
mós de la història de Mèxic. 

ESPECTACLES 
A LA FRESCA

HOP CABARET
Dijous 11 de juliol, a les 20 h
Activitat per a tota la família

Mostra de peces curtes de dansa 
urbana emmarcada dins el HOP19, 
9es Trobades de dansa i cultura ur-
bana.
Presentació a càrrec de Guille Vi-
dal-Ribes, intervencions de dansa 
a càrrec de LEFTOVERS amb “Rou-
te 666”, AGNÉS SALES & HÉCTOR 
PLAZA amb «Blue Monday», LAS 
HIJAS DE LILIT amb “Animus” i la 
rapera INDEE STYLA que presen-
tarà «Hijas de la libertad».

CABARET DE CIRC
Dijous 25 de juliol, a les 20 h
Activitat per a tota la família

Una sèrie de números de circ: bo-
leadoras, pilotes de rebot, humor, 
equilibri sobre objectes, acrobà-
cia i pintura a càrrec de José Luis 
Redondo, El Chapa i Guillermo 
Aranzana.

Tots els dijous hi haurà servei 
de bar a càrrec de l’Engranatge, 
Ateneu popular la Marina-Zona 
Franca.
Les activitats són gratuïtes i es 
fan davant el Centre Cívic Casa 
del Rellotge.

COL·LABORACIONS

FESTIVAL BooMBeta
Dimecres 10 de juliol
Jardí dels Drets Humans

Cicle d’accions artístiques cen-
trat en art i comunitat i art i 
educació al barri de la Marina, 
organitzat pel Graner.

MONOGRÀFIC 
DE PILOTATGE 
DE DRONS
Dimarts 2 de juliol, 
a les 18.30 h
Espai jove La Bàscula

Si mai has fet volar un dron recre-
atiu o vols millorar la teva tècnica, 
amb aquesta sessió aconsegui-
ràs enlairar i aterrar de forma se-
gura. 

FLORS AL PUNT 
DE TROBADA
Casa del Rellotge

Aquesta primavera hem estre-
nat l’Espai de Trobada de la Ca-
sa del Rellotge. El Casal de Barri 
La Vinya el decorarà amb fl ors i 
plantes.



TALLERS

ARTS MANUALS

TAMPOGRAFIA
Dilluns, de 19 a 20.30 h
Casa del Rellotge 
Preu: 25 €

Aprendrem a fer tampons i compo-
sicions amb diversos segells utilit-
zant la tècnica del Bluecarving. El 
preu del taller inclou les despeses 
de material.

MANDALES
Dimarts, de 18 a 19.30 h
Casa del Rellotge 
Preu: 25 €

Utilitzant diferents tècniques i co-
lors dibuixarem els nostres móns 
interiors. El preu del taller inclou les 
despeses de material.

Període 
d’inscripcions
Les inscripcions es fan presencial-
ment al CC Casa del Rellotge i en 
línia, al web www.casadelrellotge.
net. Les places dels grups s’ad-
judicaran per estricte ordre d’ins-
cripció i pagament. El pagament 
presencial dels tallers es forma-
litzarà només mitjançant targeta 
bancària. No s’acceptarà el paga-
ment en efectiu. Reducció i sub-
venció dels imports als cursos: 
Informeu-vos-en al mateix centre.
Places limitades. Els grups han de 
tenir un mínim de persones ins-
crites perquè es puguin impartir. 
Tots els tallers tenen una durada 
de 4 setmanes, excepte que s’in-
diqui un altra durada.
Inscripcions: a partir del 17 de 
juny.
Inici de tallers: l’1 de juliol.
Final de tallers: el 26 de juliol.

IOGA CORE
Dilluns de 19 a 20.30 h
Casa del Rellotge 
Preu: 21 €

Pràctica per enfortir la zona abdo-
minal i la regió lumbar.

PILATES ACTIU
Dimarts, d’11 a 12 h
Casa del Rellotge 
Preu: 14 €

Exercici d’intensitat elevada com-
binant exercicis funcionals i cardio-
vasculars. Orientat a persones amb 
coneixements de pilates.

GAP
Dimarts, de 12 a 13 h
Casa del Rellotge 
Preu: 14 €

Per millorar el to i la resistència 
muscular de la zona dels glutis, 
l’abdomen i les cames.

HATHA IOGA 
INICIACIÓ
Dimarts, de 13 a 14 h
Casa del Rellotge 
Preu: 14 €

Adreçat a persones que mai l’han 
practicat i volen conèixer els bene-
ficis del ioga hatha.

IOGA YING YANG
Nivell avançat: dimarts, 
de 19 a 20.30 h
Nivell principiant: dimecres, 
de 18 a 19.30 h
Casa del Rellotge 
Preu: 21 €

Practica de ioga mixta amb una 
primera part de la sessió més dinà-
mica i vigorosa, i una segona més 
pausada i meditativa.

IOGA DANSA-FLOW
Dimecres de 19.30 a 21 h
Casa del Rellotge 
Preu: 21 €

Fusió del ioga amb la sensibilitat de 
la dansa.

IOGA POSTNATAL 
(MARE + BEBÈ)
Dimecres, d’11 a 12 h
Casa del Rellotge 
Preu: 14 €

Exercicis respiratoris i físics per to-
nificar tot el cos, especialment el sol 
pèlvic, desenvolupar la flexibilitat i 
l’equilibri. Incorporarem el nadó a 
la pràctica i compartirem vivències 
amb altres mares.

IOGA PRENATAL 
Dimecres, de 12.30 a 13.30 h
Casa del Rellotge 
Preu: 14 €

A partir dels 3 mesos de l’embaràs. 
Tècniques de respiració, relaxació 
i postures especials per tal d’obrir 
malucs, enfortir el sistema nerviós i 
connectar amb el teu nadó.

HATHA IOGA 
AVANÇAT
Dijous, de 13 a 14 h
Casa del Rellotge 
Preu: 14 €

ESTIRAMENTS 
I HIPOPRESSIUS 
MITJÀ-AVANÇAT
Dijous, de 17.30 a 18.30 h
Casa del Rellotge 
Preu: 14 €

Treballarem l’estirament, per man-
tenir una bona qualitat funcional del 
cos, i els abdominals hipopressius, 
mitjançant un conjunt d’exercicis i 
tècniques posturals. 

TAITXÍ
Divendres, de 19 a 20.30 h
Casa del Rellotge 
Preu: 21 €

A mig camí entre l’art marcial i la 
meditació, aquesta disciplina contri-
bueix a una major harmonia de l’or-
ganisme.

ALTRES

PILOTATGE DE DRONS
GRUP A: divendres, de 18 a 19 h
GRUP B: divendres, de 19 a 20 h
Sala Pepita Casanellas
Preu: 24,95 €
Taller per majors de 16 anys.

Aprendrem a pilotar drons recrea-
tius. El preu del taller inclou les des-
peses de material. 

INICIACIÓ AL TAST 
DE VINS I CERVESES 
Dimecres, de 19.30 a 21 h
Casa del Rellotge 
Preu: 46 €

Ens aproparem al món del vi i de la 
cervesa per conèixer els processos 
d’elaboració, els trets característics 
de les diferents varietats, les deno-
minacions d’origen i les possibilitats 
de maridatge. El preu del taller inclou 
les despeses de material. Cal portar 
alguna cosa per picar.

TEMPS PER A TU 

MEDIACIÓ EN FAMÍLIA
Dimecres 3 i 10 de juliol, 
de 18 a 19.30 h. Casa del Rellotge 
A càrrec de Mariona Garriga
Activitat familiar gratuïta

A través dels contes aprendrem com 
gestionem els conflictes i descobri-
rem trucs com l’escolta, l’empatia, 
l’anàlisi i el reconeixement.

MUNTANYA DE MONTJUÏC

PASSEJADES DE 
RECONEIXEMENT
Dimecres 3 i dimecres 17, 
de 19 a 21 h
Casa del Rellotge 
Preu: 28 €

Passejarem pel camí de l’Espar-
ver a la cerca de plantes i ela-
borarem un preparat cosmètic o 
medicinal.

ART FLORAL 
JAPONÈS
Dijous, de 19 a 21 h
Casa del Rellotge 
Preu: 28 €

Jardineria creativa Ikebana i Ko-
kedama, l’art floral beneficiós per 
la salut i que redueix l’estrès. In-
clou una sessió de cuina vegetal 
amb plantes del camí de l’Es-
parver.

TALLER PER A INFANTS

CIRC
Dimarts, de 17 a 18.30 h
Sala Pepita Casanellas
Preu: 21 €
A càrrec de «Skate»
Per a infants a partir de 7 anys

Descobrirem un nou món físic 
a través del joc i diferents tèc-
niques de circ: equilibri sobre 
objectes (cable, bola, rul·los) 
malabars amb les maces, bo-
les, diàbolos i acrobàcies. 

TATUATGE 
DE BICICLETES
Dijous, de 18 a 19.30 h
Casa del Rellotge 
Preu: 21 €
A càrrec de Tattoo Bicycle

Personalitzarem les nostres bici-
cletes gravant dibuixos originals 
en quadres i components. 

EXPRESSIÓ I MOVIMENT

ZUMBA D’ESTIU
Dimarts, de 19 a 20 h 
Sala Pepita Casanellas
Preu: 14 €

BALLEM MÚSICA 
AMERICANA
Dijous, de 18 a 19 h
Sala Pepita Casanellas
Preu: 14 €

Diverteix-te ballant els grans èxits 
americans dels anys 20 als anys 80. 
Prepara’t per ballar Swing, Charles-
ton, Lindy-hop i Rock & Roll.
 

SALSA
Dijous, de 19 a 20 h
Sala Pepita Casanellas
Preu: 14 €

Ballarem al ritme de música caribe-
nya amb tocs de música llatinoame-
ricana i jazz afrocubà.

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

AIKIDO
Dilluns, de 19.45 a 21.15 h
Casa del Rellotge 
Preu: 21 €

Art marcial d’origen japonès que 
promou una visió diferent d’allò que 
és marcial.


