
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

Setembre - Desembre 2016

CENTRE CÍVIC CASA DEL RELLOTGE - SALA PEPITA CASANELLAS

TUBS DEL MÓN
Diumenge 2 d’octubre, 12 h

Concert familiar a càrrec de 
Bufa&Sons
Marc Vila, Guillem Aguilar i Xavi 
Lozano ens ofereixen un concert 
extravagant, amb unes exquisides 
composicions musicals. Un viatge 
inevitablement còmic i didàctic. A 
partir dels 5 anys

IRAKURRIZ
Diumenge 16 d’octubre, a les 12 h

Circ-teatre a càrrec de Shakti 
Olaizola
Espectacle que combina la lectura, 
la contorsió, l’acrobàcia, els equili-
bris el teatre i la dansa. Per a tota 
la família

TROC TROC 
Diumenge 13 de novembre, 12 h

Espectacle interactiu amb 
música i dansa a càrrec de la 
Cia. Mou-lo Projectes
Els nens i nenes entren a l’escenari 
i descobreixen un espai que es va 
canviant la funció. Per a infants de 
2 a 6 anys (aforament limitat)

LA MEMÒRIA 
DE L’AIGUA
Diumenge 27 de novembre, 12 h

Teatre i titelles de AKWA Cia.
Des de la música, la poesia, els tite-
lles i l’humor us proposem fer un vi-
atge emocional a través de l’aigua i 
descobrir qui som nosaltres. A par-
tir de 3 anys

EL MÊTRE
Diumenge 11 de desembre, 12 h

Teatre gestual a càrrec 
de la Cia. JAM 
El Mêtre és un espectacle que et tras-
lladarà al món de la imaginació, el joc i 
la tendresa. Per a tota la família

CREATIVITAT PLÀSTI-
CA EN FAMÍLIA
Divendres, de 17.30 a 19.30 h

Mitjançant un projecte creatiu 
compartirem en família la planifica-
ció i execució d’una peça de paper 
maixé, un quadre amb acrílics, un 
trencaclosques, un capgròs... Preu 
trimestre, adult més infant de 5 a 7 
anys: 70 €

CASINET D’HOSTAFRANCS

EL LLIBRE 
DE LA SELVA 
Diumenge 18 de setembre, 
12 h

Cia. Magatzem d’Ars 
En Mowgli és un nen que s’ha 
criat a la selva en companyia 
d’animals salvatges. Quan 
Shere Kan, el tigre més malvat 
de la jungla, s’assabenta de 
la seva presència, es proposa 
matar-lo, donat l’odi profund 
que sent per l’espècie huma-
na... A partir de 3 anys
 

MAG IL·LUSIONISTA 
Diumenge 30 d’octubre a les 12 h

Cia. GR Il·lusionista
Espectacle de màgia Interactiva. Fusi-
ona la vistositat de la màgia escènica 
amb la impactant atracció de la màgia 
de prop. Per a tota la família.
 

ENDRAPASOMNIS
Diumenge 27 de novembre, 12 h

Cia. Teatre al Detall
Al país de la Bona Son la princesa Dormis-
sona no pot dormir perquè té malsons. Els 
seus pares, els reis, rumien, ho consulten. 
Potser l’Endrapa somnis serà la solució. A 
partir de 3 anys.



CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR 

CONTE DE NADAL
Dissabte, 17 de desembre, a les 12 h

Titelles de drap
A càrrec d’Alehop Produccions.
Dos pastorets entremaliats i eixerits 
han d’ajudar a preparar el Nadal i de-
cideixen anar al bosc a la recerca del 
Tió de Nadal per tal que tota la cana-
lla del poble tingui regalets. Però una 
tasca tan senzilla canviarà molt quan 
un dimoni, un Banyetes rondinaire, els 
complicarà la vida...
Espectacle recomanat per a infants 
d’1 a 6 anys.

TALLERS 

Cal inscripció prèvia al centre. 

PASTA FRESCA 
Dissabte, 15 d’octubre a les 11 h

Vine a gaudir d’un matí cuinant en fa-
mília! Recomanat per a infants a partir 
de 5 anys. 
Suplement per a ingredients: 3 €
A càrrec de Cristina Vicentini

ECOLOGIA A CASA 
Dimecres, 2 de novembre, 
a les 17.15 h

Aprendrem de manera pràctica com 
millorar la sostenibilitat de casa nostra 
sense la necessitat de fer reformes ni 
grans inversions. A càrrec de Chiara 
Monterotti.

RECICLA EN FAMÍLIA 
Dimecres, del 9 al 30 de 
novembre a les 17.15 h

Taller de manualitats en família on es 
donarà importància a reciclar, reduir i 
reutilitzar els objectes quotidians i sen-
sibilitzar els infants de la importància 
del cuidar el nostre món. Recomanat 
per infants a partir de 4 anys. 
A càrrec de Justine Roux de REcrea 
Barcelona 

ESPECTACLES INFANTILS

LLEPAFILS
Dimarts, 27 de setembre 
a les 17.30 h 

Animació a la plaça per a tota la fa-
mília
Cia. Teatre al detall
En Lluïset no vol menjar res de res! 
Només patates fregides! 
Els seus dos cuiners, en Llòfia i 
l’Olivia n’estan fins al capdamunt 
i ja no poden més. En Llòfia tindrà 
una gran idea: i si deixen entrar el 
menut a la cuina? 

MIRANIUS
Dissabte 8 d’octubre, a les 12 h

Cia. PAMIPIPA 
Un espectacle de titelles i cançons. 
Les cançons dels més petits han 
inspirat aquest espectacle de tite-
lles per a nens i nenes de 0 a 3 anys.

NYAM-NYAM
Dimarts 18 d’octubre, 
a les 17.30 h

Gina Clotet.
Els plàtans són nyam... però el sabó 
és eeeecs! Contes que ens parlen 
de menjar i d’animals afamats. 
Recomanat per a nadons de 0 a 24 
mesos. 

VIATGE AL PAÍS 
DEL SOL
Divendres 21 d’octubre, 
a les 17.30 h

Coralia Rodríguez
La Coralia Rodríguez ens transpor-
tarà, a través de la narració i la mú-
sica, a la seva Cuba natal. 

CASTANYADA
Dijous 27 d’octubre, 
a partir de les 17 h

Castanyes, jocs, un tastet culinari 
i molta diversió! Vine a celebrar la 
castanyada a la plaça del Sortidor! 
Activitats en col·laboració amb la 
Ludoteca del Poble-sec.

UNA CARRETADA 
DE CONTES
Dissabte 5 de novembre, 
a les 12 h

La Guilla teatre
Titelles i contes
Han arribat dos personatges es-
tranys i molt curiosos a la vila, sem-
blen viatjants, ningú els ha vist mai 
abans. Són la Filigrana Gràcia i en 
Joseph Tour. Van acompanyats del 
seu atractiu, misteriós i inseparable 
carro carregat d’històries que han 
anat recollint arreu al llarg dels anys. 
Espectacle recomanat per a públic 
familiar

EL LABORATORI DEL 
PROFESSOR BORIS: 
EL LLIBRETORI
Dimecres 23 de novembre, 
a les 17.30 h

La Clareta, una nena una mica in-
quieta i divertida, visita l’excèntric 
doctor Boris al seu laboratori, ple 
d’experiments. El doctor envia la 
Clareta a la biblioteca a la recer-
ca d’uns llibres de física, química i 
matemàtiques per preparar un tònic 
per a la memòria. Un fet inesperat fa 
que la Clareta arribi amb uns llibres 
de contes al laboratori. La Clareta, 
en Boris i en Bonastre, el bibliote-
cari, versionaran, des del seu punt 
de vista. 
Animació a la plaça. Espectacle re-
comanat per a públic familiar

EL PETIT ARBRE 
DE LA VIDA
Dissabte 1 d’octubre
1r passi: 17 h / 2n passi: 18 h

Cia. Aboon Teatre
Espectacle per a infants de 6 me-
sos a 3 anys.
Els 5 elements ens transporten per 
la creació de la vida a ritme de na-
dó. Descobrim un nou món dins 
la nostra imaginació i una propos-
ta innovadora presentada per una 
actriu i un arbre d’on tot emana. 
Després de l’espectacle els infants 
gaudiran una estona de l’espai de 
joc amb els elements geomètrics 
de l’espectacle.

ALBAREDALPARC¡¡¡
COMPETICIÓ DE 
LONGBOARD I 
TALLER INFANTIL
Dissabte 15 d’octubre, 
a les 11 h

Jornada dedicada a la cultura urba-
na, tallers i competició de longbo-
ard i skate oldschool al Parc de les 
Tres Xemeneies.
Inscripcions gratuïtes al CC Alba-
reda i presencialment 30 minuts 
abans de la competició. 
Joves i adults podran gaudir del 
plaer d’anar sobre rodes, superant 
obstacles i demostrant l’habilitat 
amb la taula. Per als més petits hi 
haurà un taller artístic amb “gimca-
na sobrerodes” per fer els primers 
equilibris damunt la taula. 
Activitats a càrrec d’Associa-
ció Esportiva Long School amb 
la col·laboració d’Inercia.com i 
SimplyBoards.

CENTRE CULTURAL ALBAREDA

QUI NO SAP RIURE 
NO SAP VIURE
Divendres 18 de novembre, 
a les 18 h

A càrrec d’Andreu Galan, 
Vagó de Versos
És un espectacle de narració oral 
basat en el poemari homònim del 
poeta i rapsode Andreu Galan, en 
què la poesia, la cançó i les histò-
ries rimades de l’antigor i dels nos-
tres dies es donen la mà.

RECICLATGE CREATIU
Dilluns 12 de desembre, 
de 17.30 a 19 h

A càrrec de Joustine Roux
facebook.com/REcreaBarcelona/
Taller en familia
Els participants podran portar ma-
terials propis
Activitat perquè tota la família s’ho 
passi bé aprenent a fer decoració 
de Nadal amb elements reciclats.
Activitat complementària a l’expo-
sició “Col·lectiu artístic del Poble-
sec (CAPS)”

ELS CULDOLLA
Divendres 16 de desembre, 
a les 18 h

A càrrec de Mireia Córdoba.
En commemoració dels cent anys 
del naixement de Roal Dahl pro-
posem una activitat que servirà 
per conèixer-ne el món literari, per 
fomentar-ne la lectura i per adhe-
rir-nos així als actes d’homenatge 
a l’autor. Els Culdolla ens portaran 
a fixar-nos en les manies de l’artista 
i a destacar-ne les de cadascú. Fa-
rem una immersió a l’obra, fabricant 
amb elements que porten a l’obser-
vació blandiblub per afegir un com-
ponent de joc. 

CULTURA POPULAR 
DE CARTRÓ
Dissabte, 12 de novembre, 
a les 11.30 h

A través de la il·lustració us fa-
rem despertar la creativitat i ima-
ginació. Us mostrarem com crear 
cultura popular tot dibuixant i de-
corant caixes de cartó que dona-
ran com a resultat creacions sor-
prenents. 
A càrrec de Mònica Custodio. 
Activitat inclosa dins de la progra-
mació 7 de Cultura

QUÈ MENGEN ELS 
ASTRONAUTES?
Dissabte, 19 de novembre
Taller a les 11 h i a les 12 h

Què mengen quan surten a l’es-
pai? En aquesta activitat en famí-
lia descobrireu els aliments prepa-
rats i deshidratats que serveixen 
d’aliment als astronautes en les 
estades a l’Estació Espacial. 
A càrrec de l’Associació PLAT 
(Programa Lúdic d’Aprenentatge 
Tècnic)
Recomanat per a infants a partir 
de 4 anys. 

PLANETARI DIGITAL
Dissabte, 19 de novembre
Activitat a les 12 h i a les 13 h

Un viatge per conèixer de manera 
diferent i en una pantalla de 360° 
l’univers que ens envolta.
A més viatjarem fins a la ISS (Es-
tació Espacial Internacional), llar 
dels astronautes.
A partir de les 10 h es repartiran 
les entrades per als torns. 
A càrrec d’Explora360. 
Recomanat per a infants a partir 
de 4 anys.

Cal inscripció prèvia. 
Places limitades.

Gratuït Nou tallerPagament


