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El Casal de Barri Can Portabella és un centre sociocultural obert al 
barri i, alhora, seu de l’Associació Veïnal Sant Andreu Sud, que gestio-
na l’equipament seguint el model de gestió cívica.   
Aquest model de gestió es tradueix en un apoderament del veïnat  
perquè afavoreix la seva participació en la presa de decisions referents 
a l’equipament. 
El centre disposa de més de 800m2 amb sales polivalents on s’oferei-
xen cursos, tallers, xerrades, projectes comunitaris, exposicions, con-
certs i espectacles, cessions d’espai... Tota mena d’activitats i serveis 
per satisfer les inquietuds i necessitats dels veïns i veïnes dels barri 

PRESENTACIÓ  

Fotografia de Stela Rotger 



INSCRIPCIONS: del 12 al 29 de setembre 

 Les inscripcions es realitzaran de forma presencial i el pagament es 

podrà fer en efectiu o targeta. 

 No es reservarà plaça per telèfon o correu electrònic. 

 L’equipament es reserva el dret d’anul·lar aquells tallers als quals no 
s’hagi inscrit un mínim de participants. En aquest cas, es retornaran el 

diners de la inscripció. 

INSCRIPCIONS 

TALLERS I CURSOS: 

PROJECTES COMUNITARIS: 

Els projectes comunitaris tenen la finalitat de reunir persones amb les 
mateixes aficions perquè constitueixin grups de trobada i comparteixin 
coneixements i inquietuds. Podeu fer la inscripció en qualsevol mo-
ment i és gratuïta. 



TALLERS 

SALUT I BENESTAR 

Posa’t en forma amb el teu bebè (menors d’1 any) 

Divendres d’11 a 11:50h 
Del 6/10 al 15/12 
Preu: 30€                 Leticia Cancelo 

Si t’agrada ballar, fer exercici i relacionar-te amb altres mamis, aquest 
és el teu taller. Recuperareu el sol pelvià i fareu una mica de tonificació 
mentre passeu una estona divertida amb els vostres infants. 

Gimnàstica per embarassades 
Dimecres d’11 a 11:50h 
Del 4/10 al 13/12 
Preu: 27€                 Leticia Cancelo 

Treball postural i de reforç muscular que t’ajudarà a preparar-te pel 
part i facilitar la posterior recuperació. Tot acompanyat amb música, 
ball, i bones experiències. 

Risoteràpia-Positivitza’t 

Divendres de 10:30 a 11:20h 
Del 6/10 al 27/10 
Preu: 12€               
                  Inés Simarro   

Risoteràpia-Positivitza’t  

Dimarts de 19 a 19:50h 
Del 3/10 al 24/10 
Preu: 12€               
                  Inés Simarro   

El riure és la resposta universal per expressar diversió, alegria i felici-
tat, però també ens aporta beneficis emocionals, físics i, fins i tot 
psíquics. Treu-te la vergonya, que t’ho passaràs d’allò més bé!  ;-) 



TALLERS 

Gimnàstica abdominal hipopressiva 
Dijous de 10 a 11h 
Del 5/10 al 14/12 (el 7/12 no hi haurà sessió) 
Preu: 30€              A.E. Sant Andreu 

Treballarem les abdominals tenint cura de l’esquena i posant especial 
atenció al sol pelvià. Ideal per dones que han donat a llum recent-
ment, però també per aquelles persones que vulguin recuperar tonifi-
cació abdominal o alleugerar el mal d’esquena. 

Atenció plena, silenci i meditació 
Divendres de 12 a 13:30h 
Del 6/10 al 24/11 
Preu: 33€         Hilario Ibáñez-Camí Endins 

Per aprendre a identificar i a 
gaudir l’aquí i l’ara, amb l’objec-
tiu de prendre consciència de 
qui som, més enllà dels nostres 
pensaments, sentiments i emo-
cions. Sufocarem el soroll intern 
que ens descentra i així, mitjan-
çant la meditació, deixarem que 
l’ésser flueixi amb totes les se-
ves potencialitats i possibilitats. 



TALLERS 

MOVIMENT 

Balla amb el teu bebè 
Dimarts de 11:15 a 12h. 
Del 3/10 al 12/12 
Preu: 28€                      Leticia Cancelo 

Ballar és divertit, alhora que saludable, i si ho fas amb el teu infant pot 
resultar emocionant i sorprenent pels vincles i les reaccions que es 
produeixen. Gaudeix d’aquest taller on els bebès formen part de la 
coreografia. (Es recomana disposar de porta-bebè). 

Dansa del ventre  
Dimecres de 19 a 19:50h 
Del 4/10 al 13/12 
Preu: 27€                    Elena Galber

Vine a conèixer l'art mil·lenari que ens permet connectar amb l´essèn-
cia femenina, equilibrant cos i ment. Descobreix tot el que pots fer 
amb el teu cos a qualsevol edat. 

Posa’t en forma ballant 
Dimecres de 10 a 10:50h 
Del 4/10 al 13/12 
Preu: 27€                      Elena Galber

Fer exercici no sempre és avorrit. Aquest taller transforma els exerci-
cis de fitness en moviments de ball senzills al ritme de música dance, 
llatina i grans èxits d’ara i de sempre.  



TALLERS 

Autoconeixement mitjançant l’autoretrat 
Dimarts de 11 a 12h 
Del 3/10 al 31/10 
Preu: 15€                                          Maria Cosmes

Tertúlia cinematogràfica 
3r dijous de cada mes (19/10, 16/11 i 20/12) 
de 19:30 a 20:50h 
Gratuït                                                                      José Ángel Garrido 

Aprendrem a gaudir de la música clàssica escoltant fragments d’obres 
d’aquest gènere i comentant-los. 

Ens reunirem per comentar pel·lícules que haurem vist prèviament, 
compartint opinions sobre actors, actrius, directors, gèneres, contin-
guts...  

RECURSOS 

Taller experimental i creatiu. Farem servir diverses tècniques i recur-
sos plàstics de dibuix per a realitzar un autoretrat que ens ajudarà a 
desxifrar què diu el nostre cos de nosaltres a través del gest, l’expres-
sió i la postura. No cal saber dibuixar. 

Tastets de música clàssica 
Can Portabella: 
1r i 3r dilluns de mes (2 i 16/10, 6 i 20/11, i 4 i 18/12) de 19 a 20h 

Biblioteca Marina-Clotet: 
Els dilluns 4/09, 9/10 i 23/10 de 18:30 a 19:30h 

Gratuït                                            Miquel López 



TALLERS 

Educació emocional 
Dimecres de 18 a 19:30h 
Del 8/11 al 29/11 
Preu: 18€                         Eva Aguilar

T’agradaria gaudir de la teva jubilació plenament? Vols descobrir el 
teu potencial i aprendre a gestionar les teves emocions? Vine a des-
cobrir com fer-ho. Lidera la teva nova vida. T’ho mereixes, no creus? 

Les emocions no són ni bones ni dolentes, cada una apareix davant 
d’una necessitat. En aquest taller aprendrem a reconèixer-les, valorar-
les, i expressar-les sense que se’ns girin en contra. Viurem emocions i 
explorarem recursos que ens ajudin a viure millor amb nosaltres ma-
teixos i amb els altres 

Potenciar la creativitat: Pintar paraules, escriure colors. 
Dijous de 11 a 12:30h 
Del 5/10 al 2/11 
Preu: 4€             Manu Oriol Tobal 

Des que comencem a escriure, el que fem primer és dibuixar les lle-
tres i després les paraules. Al mateix temps, aprenem a usar els llapis 
de colors i a pintar el que se’ns ve al cap. Només cal tenir paper, llapis 
de colors i la nostra imaginació es posarà a crear, com sempre ha fet. 

1a Part 
Dimecres de 10:30 a 12h 
Del 4/10 al 25/10  
Preu: 15€                             

Elisa Anelli 

2a Part 
Dimecres de 10:30 a 12h 
Del 8/11 al 29/11  
Preu: 15€              

Elisa Anelli 

Jubilació: Un món extraordinari per descobrir 



TALLERS 

Decoració de regals 
Dijous 14/12 de 19 a 20h 
Preu: 5€ (materials inclosos)                       Isabel Narbona

Aprendre’m tècniques i recursos per embolicar els regals de manera 
molt personal, ja que  tan important és el que es regala com la manera 
de regalar-ho. 

Iniciació a la  
informàtica 

Dimarts de 17 a 18h 
Del 3/10 al 31/10  
Preu: 5€                             
Banc del Temps-Sant Andreu 

Aprendre les coses bàsiques de 
la informàtica és possible amb 
una mica de paciència i constàn-
cia. Aventura't al món de la infor-
màtica amb l'ordinador portàtil!  

Coneixements bàsics 
de Word 

Dimarts de 17 a 18h 
Del 7/11 al 28/11  
Preu: 4€              
Banc del Temps-Sant Andreu 

Informàtica 

Un cop ja tenim els coneixements 
bàsics d'informàtica, toca saber 
manejar el programa d'ordinador 
"Word" per poder treballar l'art 
d'escriure des del teu ordinador. 

Activitats realitzades pel Banc del Temps de Sant Andreu, on les per-
sones que formen part del Banc poden fer l'activitat de forma gratuïta 
(només intercanviant temps) i les persones que no en formen part 
hauran de pagar el cost estipulat pel taller. 



TALLERS INFANTILS 

Estimulació musical  
(menys d’1 any-MATÍ)  

Dimecres de 10:30 a 11:20h 
Del 4/10 al 13/12 (el 25/10 no 
hi haurà sessió) 
Preu: 28€            Àngels Casas  

Estimulació musical  
(menys d’1 any-TARDA)  

Dimarts de 16:30 a 17:20h 
Del 3/10 al 12/12 (el 5/12 no hi 
haurà sessió) 
Preu: 35€             Àngels Casas  

Estimulació musical  
(d’1 a 3 anys-MATÍ)  

Dimecres de 11:30 a 12:20h 
Del 4/10 al 13/12 (el 25/10 no 
hi haurà sessió) 
Preu: 28€            Àngels Casas  

Estimulació musical  
(d’1 a 3 anys-TARDA)  

Dimarts de 17:30 a 18:20h 
Del 3/10 al 12/12 (el 5/12 no hi 
haurà sessió) 
Preu: 35€             Àngels Casas  

Taller familiar que, mitjançant cançons, exercicis rítmics, manipulació 
d’instruments, jocs musicals i danses, enforteix el vincle amb l’adult i 
facilita l’expressió i la comunicació amb l’entorn. 

Afavorir el vincle entre el nadó i l’adult és possible a través de l’estimu-
lació musical. La cançó, el moviment, l’escolta i els instruments són un 
vehicle que aporta grans beneficis sensorials, psicomotrius i afectius, 
ja que contribueixen a enfortir el desenvolupament cognitiu i emocio-
nal de l’infant. 



TALLERS INFANTILS 

Experimentació sensorial (de 2 a 4 anys)  

Dijous de 17:30 a 18:20h 
Del 5/10 al 30/11 
Preu: 23€ + suplement 5€ dels materials            Isabel  Narbona                                                             

Al llarg del taller els infants exercitaran el sentit del gust, de l'olfacte, 
del tacte, de l'oïda i de la vista amb diferents propostes adequades a 
la seva edat. Tastaran diferents gustos, veuran amb diferents il·lu-
minacions, jugarem a reconèixer olors...També treballarem l'equilibri i 
el moviment per notar les sensacions les que provenen del propi cos. 

La cuina està en joc (de 3 a 6 anys)  

Divendres de 17:30 a 18:55h 
Del 6/10 al 1/12 
Preu: 30€ + suplement 5€ dels materials             Isabel Narbona 

No es tracta d’un simple taller on l’infant aprèn a cuinar senzilles re-
ceptes: aquí serà ell qui, a través de la imaginació, la creativitat i la 
capacitat organitzativa, planifiqui raonadament les diverses fases del 
procés culinari i n’avaluï els resultats. 

Música i expressió, els globus lumínics i el món 
del titella (de 3 a 4 anys) 

Dimecres de 17:30 a 18:45h 
L’11, 18 i 25/10 
Preu: 15€                                              Manel Fernández-Projecte ASA  

Taller familiar on es treballa d’una forma interdisciplinària: la música 
és la protagonista i esdevé el fil conductor dels diferents tipus de llen-
guatges (corporal, plàstic i visual, i musical).  



CURSOS 

Gimnàstica i estiraments 
Dimarts de 10:15 a 11:10h 
Del 3/10 al 5/12 
Preu: 30€             Lilia Cano 

Exercicis de moviments relaxants combinats amb tècniques de medi-
tació i respiració que ens permeten connectar amb nosaltres mateixos 
i prendre consciència del propi cos. 

SALUT I BENESTAR 

El Qi gong, (antigament Dao Yin) és un compendi d'exercicis provi-
nents d'una llarga tradició xinesa de treball corporal i cultiu interior els 
principis dels quals estan basats en la suavitat i la relaxació per a 
l'enfortiment de la salut , tractant de no esgotar el cos i facilitant-ne les 
capacitats curatives i assolir l'equilibri. 

Pilates-MATÍ  
Dilluns de 10 a 10:50h 
Del 2/10 al 11/12  
Preu: 33€                                                                                                                                          
Peyo Adame-A.E.Sant Andreu  

Pilates-TARDA 

Dijous de 19 a 19:50h 
Del 5/10 al 14/12 (el 7/12 no hi 
haurà sessió) 
Preu: 27€              Antònia Nieto 

Tècnica per estirar i enfortir la musculatura alhora que es treballa la 
postura corporal. S’afavoreix el control del cos i augmenta la mobilitat 
de les articulacions i la seva flexibilitat, a partir de la concentració, la 

Qi-Gong 
Dilluns de 19:15 a 20:10h 
Del 2/10 al 11/12 
Preu: 33€                                                Isaac Julià 



CURSOS 

Meditació i relaxació 
Dijous de 19 a 19:50h 
Del 5/10 al 14/12 (el 7/12 no hi haurà sessió) 
Preu: 9€                Janet Recasens 

MOVIMENT 

Dedicarem una estona de cada sessió a parlar de què entenem per 
meditar, de les maneres de fer-ho, dels beneficis de la meditació i de 
tot allò que ens vagi sorgint. Aprendrem a viure en pau i harmonia amb 
nosaltres mateixos. Només cal portar roba còmoda, ja que les sessions 
es fan asseguts en cadires per facilitar que qualsevol persona ho pugui 
fer amb total comoditat.  

Dijous d’11:15 a 12:25h 
Del 5/10 al 14/12 
(el  7/12 no hi haurà sessió) 
Preu: 9€ 

Araceli Sotelo 

Dilluns d’11 a 
12:10h 
Del 9/10 a l’11/12 
Preu: 30€ 

Montse Bou 

Dimarts de 18:30 
a 19:40h 
Del 10/10 al 12/12 
Preu: 30€ 

Montse Bou 

Si t’agrada ballar i passar-t’ho bé, apunta-t’hi! Farem balls en línia, en 
cercle i contra-dance amb diferents ritmes: cúmbia, bachata, meren-
gue, pas-doble, bolero, rock, tango, country... 

Ball d’animació en línia 

Balls tropicals 
Dijous de 20 a 20:50h 
Del 5/10 al 14/12 (el 7/12 no hi haurà sessió) 
Preu: 27€                Sant Andreu Pas a Pas  

Diverteix-te aprenent els passos dels ritmes tropicals i descobrint la 
seva sensualitat. Salsa, merengue, txa-txa-txa...  



CURSOS 

Anglès 
Dilluns de 18:45 a 19:40h 
Del 2/10 al 11/12 
Preu: 33€                         

           Lilia Cano 

Anglès 
Dimarts de 18:45 a 19:40h 
Del 3/10 al 12/12 
Preu: 33€                          

           Lilia Cano 

Millora el teu nivell amb jocs i dinàmiques que faran que aprendre 
anglès sigui molt més divertit del que recordaves. 

RECURSOS 

Aprendre anglès pot ser molt divertit si es fa d’una manera lúdica. 
Vine a jugar, cantar i a passar una bona estona mentre aprens anglès. 

Juga en anglès 
(de 5 a 7 anys) 

Dilluns de 17:30 a 18:20h 
Del 2/10 al 11/12 
Preu: 28€                         

          Lilia Cano 

Juga en anglès 
(de 8 a 10 anys) 

Dimarts de 17:30 a 18:20h 
Del 3/10 al 12/12 
Preu: 28€                          

           Lilia Cano 

INFANTILS 

Swing i lindy hop-INICIACIÓ 
Dimecres de 20 a 20:50h 
Del 4/10 al 20/12 
Preu: 45€             Oriol Olivé 

Aprèn el ritme que està de moda! És un ball de parella divertit i lliure 
que deixa molt marge per la improvisació. Aprendràs els passos bà-
sics per començar a ballar lliurement i podràs crear nous passos. No 
cal apuntar-se en parella, però si coneixes algú anima‘l a que s’apunti.  



Ioga que harmonitza el funcionament del nostre cos i ens relaxa men-
talment. Ens connecta amb nosaltres mateixos i amb la nostra riquesa 
interior aportant-nos una major seguretat i autoestima. 

Ioga integral 
Dimarts de 19:45 a 20:45h 
Del 3/10 al 19/12 
Preu: 30€                
                                            Albert Sanjosé-Tanmay Yoga Espai

L’Associació Veïnal Sant Andreu Sud organitza cursos per als seus 

socis.  

El Casal us proporcionarà tota la informació necessària sobre les quo-
tes i les formes de pagament per fer-vos membres de l’Associació. 

 CURSOS ASSOCIACIÓ VEÏNAL 

SANT ANDREU SUD 

Memòria 
Dijous de 17 a 18:30h 
Del 5/10 al 21/12 
Preu: 39€                
                                Àngels Morera

El pas dels anys incideix en la capacitat amnèsica afectant a totes les 
dimensions de la persona: física, cognitiva, social i emocional. Aquest 
taller és una bona eina per ajudar a treballar la memòria.  



PROJECTES COMUNITARIS 

Espai de Trobada Familiar 
De dilluns a divendres  de 9 a 14 i de 16 a 21h 

L’Espai de Trobada Familiar 
és un espai d’accés lliure on 
els infants poden jugar, 
aprendre i compartir, i els 
pares i les mares poden po-
sar en comú les seves expe-
riències i els seus neguits en 
relació a la criança dels in-
fants. 

L’Armari de Can Portabella 
De dilluns a divendres  de 9 a 14 i de 16 a 21h 

Has comprat una peça de roba pel teu fill i només se l’ha posat un 
cop? Et sap greu llençar-la i no saps què fer-ne? Nosaltres la guardem 
perquè una altra família la pugui aprofitar i tu et puguis beneficiar del 
que hagi pogut deixar algú altre. 



Manualitats 
Dimarts de 10 a 13h 

Reutilitza, transforma, crea. Deixa volar la teva imaginació i realitza 
amb les teves pròpies mans les teves petites obres d’art alhora que 
coneixes altres persones del barri i comparteixes afició. 

PROJECTES COMUNITARIS 

Teixint Can Portabella 
Dilluns de 10 a 12h   
Dimecres de 17 a 19h 

Si t’agrada el patchwork, la costura i xerrar pels descosits, posa fil a 
l’agulla i apropa’t a Can Portabella. Estem teixint un grup del qual 
t’agradarà formar part. 

Grup de Pintura 
Dilluns de 10 a 13h 

Si ets dels que veuen la vida a 
través d’una paleta de colors, a 
Can Portabella tens un espai 
on pintar i compartir les teves 
tècniques i obres amb altres 
col·legues d’afició. 



Can PortaLlibres 
De dilluns a divendres  de 9 a 14 i de 16 a 21h 

No tens lloc a casa per desar tots els llibres que devores? A Can Por-
tabella posem a la teva disposició una prestatgeria d’intercanvi de 
llibres i un racó de lectura perquè no deixis de gaudir-ne. 

PROJECTES COMUNITARIS 

Grup de Sortides Culturals 
Dimarts de 17:30 a 18:30h  

Ets dels que no paren quiets i t’interessen els concerts, les rutes cultu-
rals, les exposicions, etc.? Doncs vine a trobar gent com tu i dissenyeu 
plegats les sortides culturals que més us agradin.  

Banc del Temps - Sant Andreu 
Dimecres de 19 a 20h i dijous d’12 a 13h 

Aquesta iniciativa solidària posa en con-
tacte gent del barri que s’ofereix per a 
l’intercanvi de favors en cadena sent les 
hores l’única moneda de canvi. 

EntreLlengües 
Segons el grup de conversa 

Tens l’anglès una mica rovellat o t’agradaria tornar a parlar el francès 
amb fluïdesa? Vols perdre la por de parlar català?  
Apunta’t als grups de conversa de l’EntreLlengües i, entre tots, crea-
rem una xarxa per fer intercanvi d’idiomes.  



PROJECTES COMUNITARIS 

Can Portabella en Acció! 
Dimecres de 16 a 17h  

Vols formar part del nostre equip de rodatge? O potser prefereixes 
escriure el guió? Si t’agrada el setè art, no hi pots faltar. Llums, càme-
ra… Acció!  

Sant Andreu Fotogràfic 
Dijous de 18 a 20:30h 

Filtres, obturació, profunditat de camp, diafragma… Si se t’il·lumina el 
flash quan sents totes aquestes paraules, ets un dels nostres! S’orga-
nitzaran xerrades, exposicions, rutes, tallers i moltes coses més! 

L’Hortet 
Dimarts de 18 a 19h 

T’agradaria practicar l’horticultura però no tens un lloc on fer-ho? Vols 
aprendre i descobrir tècniques per l’hort de casa teva? Aquí tens un 
espai on plantar-hi el que vulguis, conèixer trucs i compartir una bona 
estona.  

Punt de Meditació 
Dimarts de 20 a 20:45h 

És  un espai de silenci que ha nascut per a meditar 
col·lectivament. La meditació ens permet connectar i 
conèixer amb el que realment som. 



XERRADES 

Fem compost! 
Dimarts 3/10 de 18 a 19h      Associació Espai Ambiental 

El compostatge és una tècnica senzilla que permet convertir les restes 
de menjar i de les nostres plantes en un adob de gran qualitat i que 
podeu fer a l’hort, pati o terrassa ja sigui particular o comunitari. Aprofi-
tarem per conèixer millor l’hortet de Can Portabella.  

Beneficis del riure 
Dimarts 19/09 de 18 a 19h          Inés Simarro, Animadora Sociocultural          

Se sap que el riure és la manifestació humana de l’alegria. En aquesta 
xerrada descobrirem, també, els beneficis tant físics com psicològics 
que ens aporta i de quina manera introduir-ho al nostre dia a dia. 

Meditació positiva: Vols fer realitat els teus somnis? 

Dilluns 26/09 de 19 a 20h                                 Montserrat Oliveros 
Centre Hermes, cuida’t i aprèn 

Una nova porta cap la comprensió de com la nostra realitat és creada 
a través de la unitat entre els nostres pensaments i els nostres senti-
ments. A partir de la meditació quàntica experimentarem i crearem la 
nostra realitat.  

El son dels infants 
Dimecres 20/09 de 18:30 a 19:30h            CAPI-Casernes 

Esteu farts de passar la nit en vetlla? Pares i mares, aprofiteu la visita 
de l’especialista del CAPI-Casernes per preguntar-li tot allò que vul-
gueu respecte el descans dels vostres infants. 



Home savi: Teràpia Gestalt 
Dilluns 6/11 de 18:30 a 20:30h               Míriam Sans, terapeuta Gestalt 

Coneixes la meditació? coneixes la gestalt? t’oferim un espai on 
conèixer ambdues alhora. La gestalt no només és un enfoc terapèutic 
sinó també una forma de vida, de relacionar-se. Una de les bases 
d’aquest enfoc és la introspecció, la connexió amb nosaltres mateixos, 
i la meditació i la visualització són eines bàsiques per afavorir-ho. 

Pinzellades de fisioteràpia respiratòria en nadons de 
0 a 36 mesos 

Dijous 5/10 de 11 a 12h          Maria José Alfonso, fisioterapeuta 

Networking: La importància de relacionar-se perso-
nal i professionalment 
Dimarts 11/10 de 19:30 a 20:30h                            Noemí Sosa, Coach

Mai se sap on pot estar la possibilitat d’un negoci o d’un amic que et 
pot donar un cop de mà en un moment determinat. L’ésser humà és 
un animal social per naturalesa i és important saber perquè. 

XERRADES 

El Renaixement 
Dimarts 23/10 de 19 a 20h                                           Josep Lluís Buils   

Diplomat en Disseny Gràfic i Història de l’Art 

Continuem amb el cicle de xerrades trimestrals de pintura argumenta-
des on es visionen i comenten imatges d’una corrent artística concre-
ta: El Renaixement.  

Coneixerem millor l'aparell respiratori dels nadons i com podem ajudar 
als nostres nens a expulsar els mocs d'una manera no invasiva. 



XERRADES 

Ressaca 
Dimecres 15/11 d’11 a 12:30h.                                 EAP-Sant Andreu 

Tipus de joc segons l’edat de l’infant 
Dijous 23/11 de 19 a 20h        Isabel Narbona, Educadora Infantil 

És important entendre que el desenvolupament de l’infant condiciona 
els tipus de jocs que l’agrada. Això ens permetrà proporcionar-li una 
correcta estimulació i acompanyar-li en el procés d’aprenentatge des 
del naixement fins a l’inici de l’adolescència. 

Dins de la setmana mundial sense alcohol, volem fer una xerrada on 
compartir coneixements i saber valorar que és el que exactament 
consumim i fem al nostre cos quan consumim alcohol.  

Les piràmides d’Egipte 
Dilluns 13/11 de 19 a 20:30h.  

                   Núria Castellano i Solé, Doctora en Història, 
especialista en Egiptologia i membre de la Missió Arquelògica a 

L’única de les set meravelles de l’antiguitat que encara queda dem-
peus és la piràmide de Quèops, a Guiza. Aquestes construccions són 
un dels elements identificadors de la cultura faraònica. Però ...com es 
van construir? Quina finalitat tenien? Eren totes les piràmides iguals? 
En un recorregut pel riu Nil, analitzarem les teories de construcció i 
descobrirem algunes de les més de 100 piràmides que hi havia a l’an-
tic territori egipci. 



Relaxació 
Dimecres 13/12 d’11 a 12:30h                                     EAP-Sant Andreu          

Per tancar l’Escola de Salut 2017, farem una sessió on compartirem 
eines per aplicar en el nostre dia a dia, per poder canalitzar el nostre 
estrès. Farem relaxació per aplicar en qualsevol moment i poder 
afrontar millor les situacions que ens comporten estrès. 

XERRADES 

Perquè meditar? 
Dimarts 28/11 de 19 a 20h        Hilario Ibáñez-Camí Endins 

Cada vegada més ens trobem persones que volen fer meditació. D'on 
sorgeix aquesta necessitat? És el mateix relaxació que pràctica medi-
tativa? Es tracta de trobar un estat de tranquil·litat....? La xerrada 
intentarà donar resposta aquestes i altres preguntes. 

Viatge a l’Índia mística 
Dimecres 11/12 de 18:30 a 19:30h            Albert Sanjosé-Tanmay Yoga

L’Albert Sanjosé, el nostre profes-
sor de ioga, ha fet molts viatges a 
l’Índia, el bressol del ioga i del mis-
ticisme. En aquesta xerrada com-
partirà la seva experiència en 
aquesta recerca de creixement 
personal i espiritual. 



ACTIVITATS  

Jugar en família 
Divendres 17/11 a les 17:30h                          Entrada gratuïta  

Cal inscripció prèvia 

Tallers per a introduir les famílies als jocs de taula. Jugarem a les ver-
sions junior de diversos jocs reconegudíssims: Carcassonne, Catan, 
Stone Age, Frutal, etc. Per a infants de 3 a 9 anys (preferiblement) 
acompanyats d'un tutor o familiar. Taller creat per elpetitgamer.com 

Mindfulness a Can Portabella 
Divendres 4/10 de 10:30 a 12h                                       Entrada gratuïta 

Cal inscripció prèvia 

Per celebrar la Setmana de la Gent Gran, el CAPI-Casernes ens ofe-
reix un taller de mindfulness que ens ajudarà a enfocar la nostra aten-
ció en les emocions, sensacions i pensaments que es produeixen en 
el moment present. 



CONCERTS I ESPECTACLES 

Concert: Yuca al Caliu 
Divendres 22/09 a les 19h                          Entrada gratuïta 

Yuca al Caliu és un viatge 
que ens porta del Mediter-
rani fins a l'altre costat de 
l'Atlàntic. Buscant l’originali-
tat i la frescor, faran un 
passeig amb cançons que 
realment han donat a par-
lar: cançó catalana, cançó 
espanyola, bolero, rumba… 

Concert: Cor Gòspel-Escola de Música Bcn-Fusió 

Divendres 27/10 a les 19h            Preu: aliment per recapte solidari

Dins de la iniciativa “La 
Tardor Solidària”, l’Escola 
de Música Bcn-Fusió i Can 
Portabella col·laboren per 
oferir aquest concert solida-
ri en benefici dels drets 
dels infants. 



CONCERTS I ESPECTACLES 

Ignasi Iglésias: Aproximació a la seva obra a 
través de la música i el cinema 
Divendres 3/11 a les 19h                          Entrada gratuïta 

Per commemorar el 90è aniversari de la mort del “poeta del poble” us 
oferim, d’una banda, el concert de l’arpista Iris Mañá i la Soprano Anna 
Farrés que interpretaran obres d’Enric Morera amb textos d’Ignasi 
Iglésias.  
D’altra banda, el Projecte Comunitari “Can Portabella en Acció!” pre-
senta la projecció del curtmetratge “Cendres d’Amor” basada en l’obra 
homònima del propi Ignasi Iglésias. 



CONCERTS I ESPECTACLES 

Teatre: “Bajarse al moro” Cia. La Tribu 
Divendres 24/11 a les 19h                          Entrada gratuïta 

                                      No recomanada per menors de 16 anys 

Espectacle Infantil: Cia. Jomeloguisjomelo.com 

“Explica’m un Nadal” Per Nadal cada ovella al seu corral 

Divendres 22/12 a les 18h                         Entrada gratuïta 

Aquesta jove companyia de 
teatre no professional s’estrena 
a Can Portabella amb l’obra 
“Bajarse al moro”, escrita per 
José Luís Alonso de Santos 
que mitjançant la comèdia ens 
farà una crítica punyent de la  
realitat espanyola de finals dels 
80.  

Arriba el Nadal... Ja teniu la 
casa ben guarnida per passar 
aquestes fetes? Doncs en Moi 
guarnirà la seva mentre us 
explica uns contes i canteu 
unes nadales. Recomanat per 
a infants de 3 a 9 anys. 



 

CICLE: LA GUITARRA DE CONCERT 

Ensamble Amoria “Com un pom de clavells” 
Divendres 6/10 a les 19h                         Entrada gratuïta 

L’Ensamble Amoria (Teresa Rojas-veu, Raúl Sandín-guitarra i Violeta 
Paulina Sánchez-violí) juga amb les fronteres entre la música 
popular i la música clàssica en un recorregut que va des del Renaixe-
ment fins a l’actualitat. Música de Catalunya, Itàlia, Mèxic,   Andalusia, 
Argentina. D’autors clàssics i de tradició popular.  



CICLE: LA GUITARRA DE CONCERT 

Vounó 
Divendres 15/12 a les 19h                         Entrada gratuïta 

Vounó neix al Conservatori Superior de Música del Liceu l’any 2016 
dins l’assignatura de cambra amb el professor Santiago Figueras. 
Amb referents com el duet format pel propi Figueras i el saxofonista 
Albert Julià, busquen la seva pròpia personalitat explotant al màxim 
els recursos dels dos instruments i 
portant-los al límit de les seves possi-
bilitats.  
El duet aposta per un repertori clàs-
sic, però amb una gran diversitat 
d’estils, des del romanticisme de 
Schubert fins al Nuevo Tango de 
Piazzolla.  

Estudiants del Taller de Músics Escola Superior 
d’Estudis Musicals 

Judit Vaz i Carles Martos Dúo  
Divendres 10/11 a les 19h                         Entrada gratuïta 

El Flamenc és, al cap i a la fi, una amalgama 
estilística que genera un complex sistema musical 
propi, un llenguatge, un estil de vida. Amb aquest 
concert coneixerem una mica més el “cante” i el 
“toque” tradicional flamenc i de la mà de Judit Vaz 
(veu) i Carles Martos (guitarra), tots dos estudi-
ants de l’Escola Superior de Músics del Taller de 
Músics, passejarem pel seu art i els seus estils, 
tocant tots els pals i totes les branques.  



EXPOSICIONS 

Europa 2016 
Inauguració: dijous 14/09 a les 19h 
De l’1 al 29/09                                 Eudald Serrasolsas i Humà          

Eduald Serrasolsas i Humà (Sant Andreu, Bar-
celona 1926), grafista reconegut als anys 50 i 
60, ha estat els darrers 27 anys posant el focus 
en la pintura, de manera quasi obsessiva. Artis-
ta crític, rigorós i punyent, s’afanya incansable 
sabent que no li queda molt de temps per expli-
car tot allò que encara té per dir. En aquesta 
ocasió i per fer-se passar l’emprenyament, crea 

aquesta sèrie on denuncia l’actitud d’Europa envers la situació que 
viuen milers de persones que fugen de la guerra de Síria. 

U.E. Sant Andreu 
Inauguració: dimecres 4/10 a les 19h 
Fins al 30/10                                               Grup Pintors de Sant Andreu

Exposició de pintures sobre la 
U.E. Sant Andreu com a resultat 
de les portes obertes que el Club 
va oferir als pintors perquè po-
guessin accedir a l’estadi i ex-
pressar la seva visió artística del 
futbol. 



EXPOSICIONS 

L’Art i Vida 
Inauguració: dijous 2/11 a les 19h 
Fins al 30/11                   Neus Higuera 

Quan el segle XX comença a quedar 
molt lluny, queda palès, que els seus 
esdeveniments els quals tindrien que 
ser lliçons apreses, només han estat el 
preludi del nou segle: un altre cop i 
reiteradament es torna a viure la falta 

de valor de la vida humana. 

Síntesi 
Inauguració: dijous14/12 a les 19h 
De l’1/12 al 29/12                    Jaume Jové

Què es pretén?  

Síntesi neix de la recerca, de l'obser-
vació i de l’aïllament en el temps i en 
l'espai del paisatge que, normalment, 
es perd en el conjunt buscant l'ele-
ment principal d'aquest. 

És un treball de neteja i d’extracció 
dels elements essencials de la totalitat 
per arribar a la unitat harmònica, la 
Síntesi visual, l’abstracció que dóna 
forma i bellesa a la totalitat. 

Difícil, fàcil, impossible. 



ON SOM? 

ADREÇA I HORARI 

Carrer Virgili, 18  

08030 Barcelona 

informacio@canportabella.cat 

www.canportabella.cat 

Tel: 93 597 01 94 

De dilluns a divendres de 9 a 14h. i de 16 a 21h. 

 


