
Centre Cívic Casa del Rellotge
Sala Pepita Casanellas

PROGRAMACIÓ 
CULTURAL
Gener - Febrer - Març 2020
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TEMPS EN FAMÍLIA

DIJOUS GRAS
Dijous 20 de febrer, a partir  
de les 17.15 h 
Jardins de Can Farrero 

Taller de maquillatge infantil gratuït 
a càrrec de Camuflash. 
Toc de sortida del Carnestoltes i 
animació familiar a càrrec del Far-
sants. Hi haurà un grill de taronja 
amb sucre per a tothom. Hi col-
labora La Marina Viva i la participa-
ció del Projecte Submarí.

DIMECRES  
DE CENDRA
Dimecres 26 de febrer, a partir 
de les 18 h 
Jardins de Can Farrero
Activitat gratuïta

La gresca i la disbauxa s’acaba amb 
“La Festa dels Més Tumàcat”. Por-
teu la sardina per acomiadar-nos 
com cal del Carnaval. Hi haurà xo-
colatada per a tothom. Hi col·labora 
La Marina Viva, Dones del Club de 
Petanca Casa del Rellotge, Coman-
do Chocolateras i Diables de Port. 

Preu: 5 € tret que es digui el contrari.
Inscripcions al 934 322 489 o pre-
sencialment a la Casa del Rellotge

LA FÀBRICA DEL SOL
Divendres 24 de gener, sortida 
des de la Casa del Rellotge a les 
16.20 h. Visita guiada i gratuïta

La Fàbrica del Sol ha estat testimo-
ni de la transició cap a la sobirania 
energètica: del pas de les energies 
fòssils a les renovables. Descobri-
rem quines són les solucions am-
bientals incorporades a l’edifici i a 
altres equipaments públics, quines 
són les polítiques municipals que 
les promouen i quines estratègies 
podem adoptar per viure de manera 
més sostenible. 

MUSEU EGIPCI
Divendres 21 de febrer, sortida 
des de la Casa del Rellotge a les 
16.20 h. Visita guiada 

Ens acostarem a la cultura faraòni-
ca mitjançant la col·lecció d’aquest 
museu, el primer d’Espanya espe-
cífic en aquesta temàtica. També 
podrem gaudir de manera lliure de 
l’exposició Tutankhamon, història 
d’un descobriment.

DONES DE LA 
BARCELONA REBEL
Divendres 20 de març, sortida 
des de la Casa del Rellotge  
a les 16 h 
Itinerari a càrrec de Barcelona 
Rebelde

Un passeig per vuit dècades, des 
de 1909 fins a la dècada dels 80, on 
parlarem dels principals moviment 
socials, aixecaments i processos 
revolucionaris succeïts a Barcelona 
i el rol específic que en ells van jugar 
les dones de la ciutat. 

MATINALS PER A TOTA LA FAMÍLIA

LA BONA VIDA
Diumenge 12 de gener,  
a les 12 h
Edat recomanada: a partir dels 
6 anys
Preu: 2,67 €

Música a càrrec de les 2 prince-
ses barbudes
Cançons pop fetes amb instru-
ments petits i de joguina. Lletres di-
vertides, imaginatives, plenes d’hu-
mor i lliures de moralismes. Aquesta 
recepta permet a dues princeses 
barbudes arribar tant als petits com 
als grans en una proposta realment 
per a tots els públics.

MR. ARLET
Diumenge 9 de febrer, a les 12 h
Per a tota la família
Preu: 2,67 €

Circ a càrrec de Moi Jordana Cia. 
de circ
Mr. Arlet és un comediant, malaba-
rista, manipulador d’objectes, equi-
librista i acordionista de professió. 
És un personatge excèntric que té 
un carrer propi. Allà ens submergi-
rem en el seu univers humorístic a 
través del joc transportant-nos a un 
món de màgia, humor i fantasia.

Cicle d’activitats gratuïtes interge-
neracionals especialment dirigides 
a les famílies.

MASSATGE CREATIU
Dimecres 8,15 i 22 de gener,  
de 18 a 19.30 h 

Activitat per famílies amb infants 
d’1 a 6 anys
Es donaran les eines necessàries 
per a poder satisfer les necessitats 
emocionals i corporals de l’infant en 
cada etapa de creixement, utilitzant 
el tacte i el joc com a mitjà per a 
millorar la seva qualitat de vida. El 
taller pretén fer possible la neces-
sitat de contacte i moviment que 
té l’infant. I aquestes dues neces-
sitats satisfan una altra necessitat 
bàsica pel seu desenvolupament: 
l’emocional.

LLEI D’ATRACCIÓ
Dimecres 29 de gener, 
de 18 a 19.30 h 

Activitat familiar a càrrec de Ma-
ría García 
Taller per aprendre a atraure a la te-
va vida el que vols en lloc del que 
no vols. 

DANZA CORAZÓN
Dimecres 5,12 i 19 de febrer  
de 18 a 19.30 h 

Activitat familiar a càrrec d’Erica 
Borzese
Per aprendre a relacionar-se en fa-
mília mitjançant el cos, el moviment 
i la creativitat respectant les neces-
sitats, els límits i les possibilitats de 
tothom.

FES REALITAT  
ELS TEUS SOMNIS
Dimecres 26 de febrer 
de 18 a 19.30 h 

Activitat familiar a càrrec de Ma-
ría García 
A través de l’imaginari de Walt Dis-
ney es treballaran tres models de 
pensament diferent i tres personat-
ges: la persona somiadora, la realis-
ta i la crítica constructiva.

COM ARRIBAR  
A FINAL DE MES
Dimecres 4,11 i 18 de març  
de 18 a 19.30 h 

Activitat familiar a càrrec de Jai-
me Hernández Pérez
Per millorar de manera lúdica la re-
lació entre els diners i la família sem-
pre, amb la idea final de millorar la 
vida familiar.

ENEAGRAMA
Dimecres 25 de març 
de 18 a 19.30 h 

Activitat familiar a càrrec de Ma-
ría García 
A través de l’Eneagrama una tèc-
nica d’autoconeixement, descobri-
rem quina és la nostra personalitat 
i com ens comportem en els princi-
pals aspectes de la vida.

LES AVENTURES DE 
LA TONA I LA MEI
Diumenge 8 de març, a les 12 h
Edat recomanada: a partir dels 
5 anys

Teatre a càrrec de Trama 
Activitat gratuïta amb motiu del 
Dia Internacional de la Dona 2020
La Tona i la Mei han arribat a un lloc 
desconegut a la recerca d’un conte. 
Aquesta vegada el radar els ha jugat 
una mala passada i no n’han tro-
bat ni rastre... Amb elles descobri-
rem les fascinants històries que han 
estat amagades des de fa molt de 
temps. Històries de princeses que 
no volen ser princeses, de dracs 
que volen ser els nostres amics i 
de mons fantàstics on pot passar 
qualsevol cosa. Espectacle de dan-
sa, clown i humor a càrrec del Col-
lectiu Las Twins.

DIVENDRES EN ESCENA

THE BEST OF THE 
WORST, EL CABARET
Divendres 17 de gener,  
a les 20 h
Preu: 3 €

Cabaret a càrrec de Javier Ariza
Espectacle absurd i canalla, a cavall 
entre el circ, la música i el burlesc. 
James, the Ringmaster és el mes-
tre de cerimònies d’aquest cabaret 
per on passaran excèntrics perso-
natges. 

ESPAI DE TROBADA
Disposem d’un espai a la portalada 
del centre per reunir-vos amb altres 
usuàries i usuaris i on poder esperar 
que comencin els tallers o trobar-se 
per petar la xerrada.

RADARS
Aquest projecte, liderat pels Serveis 
Socials junt amb entitats i veïns/es 
del barri, pretén implicar persones 
i comerços del barri, en la detecció 
de persones grans que viuen aïlla-
des, per tal de prevenir un possible 
deteriorament. Si tens interès a fer-
te “Radar” pots adreçar-te al Centre 
de Serveis Socials o al centre.

PUNT D’INTERCANVI 
DE LLIBRES
Juntament amb el Centre Cívic La 
Cadena i altres equipaments del 
barri, deixem a la vostra disposició 
llibres per tal que els agafeu, els lle-
giu i els torneu a deixar i/o en porteu 
d’altres. Per tal d’afavorir aquest in-
tercanvi lliure de llibres oferim un ra-
có on deixar i agafar aquells llibres 
que vulgueu compartir amb el món.

SERVEI CESSIÓ 
D’ESPAIS
Disposem d’espais de lloguer per a 
persones, grups i entitats amb sol-
licitud prèvia. Consulteu-ne les ta-
rifes i les normes d’ús al web del 
centre.

AUTOSERVEI  
DE LABORATORI 
FOTOGRÀFIC
Laboratori amb ampliadores per a 
fotografies en blanc i negre i color. 
L’espai ofereix amb el preu els lí-
quids. Reserves per telèfon o per-
sonalment en horari del centre. Per 
fer-ne ús, s’han de tenir coneixe-
ments i experiència en el funciona-
ment del laboratori. Més detalls a 
www.casadelrellotge.net

CONNEXIÓ WIFI
Tot l’equipament té connexió lliure 
a Internet mitjançant el servei Bar-
celona Wifi.

C. DE LA MINERIA
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Districte de
Sants-Montjuïc 

ADREÇA 

Centre Cívic Casa del Rellotge
Pg. Zona Franca, 116, interior · 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

PER A MÉS INFORMACIÓ

www.casadelrellotge.net · informacio@casadelrellotge.net
www.facebook.com/cccasadelrellotgesalapepita
@cccasadelrellotge

GESTIÓ CÍVICA 

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

13, 23, V3, V5, H12, 
H16, 109, 125 i N1

Magòria-
La Campana

Foneria / Foc
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CARNESTOLTES ITINERARIS CULTURALS 

SERVEI DE SUPORT  
A LA PARTICIPACIÓ I A LA CREACIÓ

SALA PEPITA CASANELLAS

FRANKIE MOON  
AND FRIENDS
Divendres 14 de febrer, a les 20 h
Preu: 3 €

Concert 
Música sense fronteres inspirada 
en el flamenc, el rock, entre d’al-
tres. Actuacions que combinen el 
cant, el ball, la guitarra , la passió i 
humor a dojo.

ESTE NO ES PAÍS 
PARA NEGRAS
Divendres 13 de març,  
a les 20 h

Teatre a càrrec de la Cia. No es 
país para negras. Col·loqui post-
funció amb la participació de 
l’Associació Guineocatalana Bi-
sila i la Taula de Dones de la Ma-
rina
Activitat gratuïta amb motiu del 
Dia Internacional de la Dona
L’obra narra el periple vital d’una 
dona negra a Espanya, que és la 
mateixa Silvia Albert Sopale, nas-
cuda a Sant Sebastià en 1976, 
una nena negra en una família de 
negres en un país de blancs/ques. 
Al costat d’ella l’espectador recor-
rerà quaranta anys i reviurà aque-
lles cançons populars i anuncis te-
levisius que van marcar l’imaginari 
d’una generació. També l’acompa-
nyarà en el despertar de l’adoles-
cència amb els seus interrogants i 
en la formació de la seva identitat. I 
viatjarà amb ella a l’Àfrica, on des-
cobrirà que malgrat ser la terra mare 
aquest tampoc és el seu lloc.

No es permet l’entrada a la sala 
un cop començat l’espectacle.



Període 
d’inscripcions
Les inscripcions es fan presen-
cialment al CC Casa del Rellot-
ge i en línia, al web www.casa-
delrellotge.net. Les places dels 
grups s’adjudicaran per estricte 
ordre d’inscripció i pagament. 
El pagament presencial dels 
tallers es formalitzarà només 
mitjançant targeta bancària. 
No s’acceptarà el pagament 
en efectiu. 
Informeu-vos-en al mateix cen-
tre sobre: 
Reducció i subvenció dels im-
ports per a aturats i persones 
amb discapacitat d’entre el 
33% i el 64%, per a un taller 
amb el 50% de descompte; re-
ducció i subvenció dels imports 
per a persones amb discapaci-
tat igual o superior del 65% per 
a un taller amb el 75% de des-
compte. Inscripcions només 
presencials i aportant la do-
cumentació en el moment de 
la inscripció. 
La inscripció es considerarà 
efectiva només quan es forma-
litzi el pagament del total de la 
quota. No s’acceptaran paga-
ments en efectiu. Alguns tallers 
inclouen un suplement per ma-
terial. Només en el cas que no 
es faci el taller es retornaran els 
diners de la matrícula. No es fa-
ran devolucions passades les 3 
setmanes de la data de cancel-
lació del taller. Places limitades. 
Els grups han de tenir un mínim 
de persones inscrites perquè es 
puguin impartir. 
Tots els tallers tenen una dura-
da d’11 setmanes, excepte que 
s’indiqui un altra durada. 
Les sessions dels tallers que es 
desenvolupin a la Sala Pepita 
Casanellas podran sofrir canvis 
d’hores i dates en funció de les 
necessitats d’ús de la sala per 
part de l’Ajuntament. 

Inscripcions: a partir del 9 de 
desembre
Inici de tallers: el 13 de gener
Final de tallers: el 27 de març
Del 30 de març al 3 d’abril es 
considera setmana de recupe-
racions. 

TALLERS 

ARTS MANUALS

PINTURA
GRUP A: Dilluns, de 19 a 21 h
GRUP B: Dimecres, 
de 19 a 21 h
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 59,62 €

ARTS PLÀSTIQUES
Dimarts, de 19 a 21 h
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 59,62 €

Un espai per a qualsevol projecte 
artístic que vulguem aprendre a de-
senvolupar, ja sigui a través del di-
buix, l’aquarel·la, la ceràmica…

ESMALTS AL FOC 
SOBRE METALL
Dijous, de 18 a 20.30 h
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 112,77 €

Crea peces mitjançant una fina 
planxa de coure que es retalla, s’es-
malta i s’enforna.

FOTOGRAFIA

INICIACIÓ  
A LA FOTOGRAFIA 
Dimarts, de 19 a 21 h
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 90,22 €

Obtindrem el màxim partit de la 
càmera, aconseguirem imatges 
de major qualitat tècnica i estètica 
tant a l’exterior com en el plató foto-
gràfic del centre. Inclou una sessió 
d’iniciació al retoc fotogràfic digital 
a càrrec del Punt Multimèdia de la 
Marina. Cal portar càmera.

TALLER  
DE FOTOGRAFIA 
Dijous, de 19 a 21 h
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 90,22 €

Taller teòric i pràctic d’ampliació de 
coneixements tant de fotografia de 
retrat en estudi com de producte.

DRONS

PILOTATGE  
DE DRONS
GRUP A: Divendres, 
de 18 a 19 h
GRUP B: Divendres, 
de 19 a 20 h
Sala Pepita Casanellas
Preu trimestre: 45,11 €
Preu suplement material: 30 €

Aprendrem a pilotar drons recrea-
tius, coneixerem la normativa eu-
ropea i aprendrem a arreglar les 
avaries més freqüents. Taller per a 
majors de 18 anys. 

PILOTATGE  
DE DRONS  
EN FAMÍLIA
Dimarts, de 18.30 a 19.30 h
Sala Pepita Casanellas
Preu trimestre: 45,11 €
Preu suplement material: 30 €

Un taller perquè mares i filles puguin 
aprendre juntes a tot el referent al 
pilotatge de drons recreatius. 

EXPRESSIÓ I MOVIMENT

BALLEM MÚSICA 
DELS 80
Dimecres, de 18 a 19.30 h
Sala Pepita Casanellas
Preu trimestre: 67,67 €

Diverteix-te i fes exercici amb les 
coreografies de la música d’aques-
ta dècada (des de Duran Duran a 
Police passant per Michael Jack-
son) i amb cançons dels grans mu-
sicals de l’època.

DANSA ORIENTAL 
FUSIÓ
Dimecres, de 19.15 a 20.45 h
Casa del Rellotge
Preu trimestre: 67,67 €

Aprèn a ballar aquest estil que prové 
de la dansa del ventre i que ha esde-
vingut un estil nou amb una tècnica 
molt acurada, una musicalitat actu-
alitzada i moviments característics.

BALLS DE SALÓ
Dimecres, de 19.30 a 21 h 
Sala Pepita Casanellas
Preu trimestre: 67,67 €

ZUMBA
GRUP A: Dijous, de 18 a 19 h
GRUP B: Dijous, de 19 a 20 h 
Sala Pepita Casanellas
Preu trimestre: 45,11 €

SALSA
Dimarts, de 19.30 a 20.30 h
Sala Pepita Casanellas
Preu trimestre: 45,11 €

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

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

AIKIDO
Dilluns, de 19.30 a 21 h
Dimecres, de 19.30 a 21 h
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 67,67 €

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

TALLER 
D’AUTOESTIMA 
DIRIGIT A DONES
Dijous, de 10.30 a 12 h
Casa del Rellotge
Preu trimestre: 67,67 €

Treballarem l’autoestima a través 
del treball corporal i el contacte amb 
les emocions. Un espai de trobada 
per generar recursos per afavorir 
l’empoderament.

ESTIRAMENTS  
I HIPOPRESSIUS 
Dijous, de 17 a 18 h
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 45,11 €

Treballarem l’estirament per mante-
nir una bona qualitat funcional del 
cos.

IOGA INICIACIÓ
GRUP A: dilluns, de 17 a 18 h
GRUP B: dilluns, de 18.30  
a 19.30 h
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 38,60 €

IOGA PRINCIPIANTS
GRUP A: dilluns i dimecres,  
de 10.15 a 11.15 h
GRUP B: dilluns i dimecres,  
de 17.15 a 18.15 h
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 77,20 €

Intensitat de baixa a mitjana.

IOGA AVANÇAT
GRUP C: dimarts i dijous,  
de 19.30 a 20.30 h
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 77,20 €

Intensitat de mitjana a mitjana-alta.

IOGA NIVELL OBERT
GRUP D: dilluns i dimecres,  
de 18.15 a 19.15 h
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 77,20 €

IOGA SUAU
Dimarts i dijous, de 18.30  
a 19.30 h
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 77,20 €

Per a persones més grans de 60 
anys.

IOGA PER  
A EMBARASSADES
Dimarts, de 18.30 a 19.30 h
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 45,11 €

La pràctica de ioga durant l’em-
baràs t’ajudarà a mantenir un bon 
estat físic i emocional. Recomanat 
a partir del segon trimestre d’em-
baràs.

IOGA POSTPART  
AMB NADONS
Dimarts, de 17.30 a 18.30 h
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 45,11 €

Espai de trobada amb el teu na-
dó, una vegada es té l’alta mèdica. 
Ajuda a enfortir el cos després del 
part. Per a dones amb infants fins 
a 7 mesos.

PILATES
GRUP C: dimarts, de 12 a 13 h
GRUP D: dijous, de 12 a 13 h
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 45,11 €

Exercicis centrats en la postura 
dels músculs centrals que ajuden a 
mantenir l’equilibri del cos i que són 
essencials per mantenir la columna 
vertebral.

PILATES PER A GENT 
GRAN
GRUP A: dimarts, d’11 a 12 h
GRUP B: dijous, d’11 a 12 h
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 45,11 €

Treballarem exercicis posturals i fa-
rem especial atenció a la respiració 
i l’alineació de la columna per en-
fortir els músculs interns del tors 
que són importants per evitar mals 
d’esquena. 

IDIOMES

ANGLÈS INICIACIÓ
Dilluns, de 16.15 a 18.15 h
Casa del Rellotge
Preu trimestre: 67,67 €

ANGLÈS ELEMENTAL
Dilluns, de 18.15 a 19.45 h
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 67,67 €

ANGLÈS INTERMEDI
Dilluns, de 19.45 a 21.15 h
Casa del Rellotge 
Preu trimestre: 67,67 €

Si ja pots mantenir una conversa i 
t’interessa aprendre noves estruc-
tures i vocabulari per progressar 
una mica més en un grup d’acti-
vitats comunicatives i interactives.

TALLERS MONOGRÀFICS

DIR-HO TOT  
(AMB GRÀCIA)
Divendres, 31 de gener, 
de 18 a 20 h
Casa del Rellotge 
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia a la Casa del Rellotge.

A través de tècniques de creativitat 
treballarem formes de fer una inter-
venció oral. El joc i el pensament 
lateral ens portaran a confeccionar 
intervencions orals que sorprenguin 
i que generin interès i ganes d’es-
coltar.

TALLER  
DE SOSTENIBILITAT  
I TECNOLOGIA
Divendres, 31 de gener, 
de 17 a 19 h
Casa del Rellotge
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia a la Casa del Rellotge.

A càrrec del Punt Multimèdia La 
Marina.
Aquest taller pretén posar en pràc-
tica els aprenentatges de la visita a 
La Fàbrica del Sol. Utilitzarem les 
noves tecnologies per a crear el 
nostre entorn més sostenible. És un 
taller senzill i obert a tots els públics. 

COMPRESES  
DE TELA
Divendres 28 de febrer, de 18 
a 20 h
Casa del Rellotge
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia a la Casa del Rellotge.

Elaborarem compreses de tela 
amb teixits aprofitats mentre par-
lem d’alternatives més saludables 
i sostenibles als productes tradici-
onals per a la menstruació.

ESTAMPA LA TEVA 
BOSSA, MOCADOR
Divendres 27 de març, 
de 18 a 20 h
Casa del Rellotge
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia a la Casa del Rellotge.

A càrrec de l’Associació Guineo-
catalana Bisila. 
Amb motiu del Dia Internacional de 
la Dona

ACTIVITATS ESTABLES

GRUP DE CONVERSA 
EN CATALÀ. 
XERREM-JUNTS
Dilluns, de 18.30 a 20 h
Casa del Rellotge

Organització: CAL i Òmnium Cultu-
ral de Sants-Montjuïc
Més informació: Casa del Rellotge 
o CAL 934 159 002
Dirigit a persones que volen inici-
ar-se o millorar la parla del català.

GRUP DE COSTURA
Dijous, de 19 a 21 h
Casa del Rellotge

Espai per resoldre dubtes i a donar 
els primers passos amb la màquina 
de cosir.

CLUB  
DE FOTOGRAFIA
Trobades quinzenals 
Casa del Rellotge

Més informació: Casa del Rellotge i 
clubfcr@gmail.com
Reunions i activitats d’aficionats a 
la fotografia.

CURSOS DE CATALÀ 
PER ADULTS
Sala Pepita Casanellas
Cursos gratuïts

Informació i inscripció: Consorci 
per a la Normalització Lingüística 
de Barcelona.
Carrer Guitard, 17 o 934 912 797

TALLER DE RETRAT
Dijous, d’11.30 a 13.30 h
Casa del Rellotge

Organitzacions i inscripcions a Xar-
xa Sense Gravetat 
Més informació: 615 247 821 o in-
fo@redsingravedad.org
Us convidem a pintar retrats per 
connectar amb la pintura, el volum, 
la llum i l’ombra, els colors… Retra-
tar els altres i autoretratar-se, i així 
aprendre o millorar la tècnica. Pin-
tem per compartir un món creatiu i 
com a camí per conèixer-nos!

AUTODEFENSA  
PER A DONES
Divendres, de 16.30 a 18 h
Casa del Rellotge

Organitzacions i inscripcions a Xar-
xa Sense Gravetat. 
Més informació: 615 247 821 o in-
fo@redsingravedad.org
Aprendrem com defensar-nos de 
les agressions presents en la nos-
tra quotidianitat. Per això utilitza-
rem tècniques físiques combinades 
amb eines més reflexives d’autoco-
neixement individual i col·lectiu.

EXPOSICIONS 

CLARA, CONCRETA  
I CONCISA
Del 3 al 21 de febrer
Espai expositiu Casa del 
Rellotge
Inauguració: Dijous 6 de febrer 
a les 18 h 

Exposició de dibuixos 
La Clara Fernández crea dibuixos 
abstractes i espontanis assistits 
per ordinador que, degut a la seva 
discapacitat visual i disfunció mo-
tora, li permet dibuixar d’una mane-
ra més controlada. Les obres estan 
fetes utilitzant el programa d’ordi-
nador Paint, ja que la seva senzille-
sa el fa accessible a tothom, junta-
ment amb la lupa de Windows. A la 
inauguració de l’exposició, l’artista 
mostrarà com ha fet les obres.

DONES GRANS, 
GRANS DONES
Del 3 al 21 de febrer
Espai expositiu Casa del 
Rellotge
Inauguració: Dijous 6 de febrer 
a les 18 h 

Exposició itinerant cedida per 
l’Institut Català de la Dona
Aquesta mostra trenca clixés so-
bre el que significa envellir per a les 
dones i reivindica que les veus fe-
menines de totes les edats siguin 
escoltades i reconegudes.


