
Casal de Barri  
Can Portabella  

Programació 
trimestral 
de tallers  
i activitats  
 
Gener >  
Març 2018 

Gestió cívica 



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 A TALLERS INFANTILS: 
A partir del 9 de gener es poden inscriure aquelles persones que no 
hagin realitzat el taller el trimestre anterior. 

INSCRIPCIONS A TALLERS D’ADULTS: 
A partir de l’11 de gener es poden inscriure aquelles persones que no 
hagin realitzat el taller el trimestre anterior. 

A PARTIR DEL 16 DE GENER OBRIM INSCRIPCIONS A TOTHOM. 

INSCRIPCIONS 

TALLERS 

PROJECTES COMUNITARIS: 

Es poden fer les inscripcions en qualsevol moment i són gratuïtes. 

CURSOS 

RENOVACIONS: Del 27 de novembre al 15 de desembre 

A PARTIR DEL 16 DE GENER OBRIM INSCRIPCIONS A TOTHOM. 

 Per renovar una activitat s’ha d’haver assistit, com a mínim, al 75% 
de les sessions del trimestre anterior.  

 Tant les renovacions com les inscripcions es realitzaran de forma        
presencial i el pagament es podrà realitzar 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. 



TALLERS 

SALUT I BENESTAR 

Risoteràpia-Positivitza’t 
Dimarts de 19 a 20h 
Del 30/01 al 13/03 
Preu: 21€                                            Inés Simarro   

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

Posa’t en forma ballant 
Dimecres de 10 a 10:50h 
Del 24/01 al 14/03 
Preu: 24€                      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.  

Els Tallers són aquelles activitats que repeteixen trimestralment el 
contingut de les sessions, per aquesta raó no tenen continuïtat i la 
seva durada és limitada.  



TALLERS 

Consciència plena i meditació 
Dijous de 19 a 20:30h 
Del 25/01 al 15/03 
Preu: 33€         Hilario Ibáñez-Camí Endins 

RECURSOS 

Potenciar la creativitat 
Dijous de 11 a 12:30h 

Del 1/02 al 15/03 
Preu: 7€             Manu Oriol Tobal 

Des que comencem a escriure, el que 
fem primer és dibuixar les lletres i des-
prés les paraules. Al mateix temps, 
aprenem a utilitzar els llapis de colors i 
a pintar el que ens ve al cap. Només cal 
tenir paper i llapis de colors, i la nostra 
imaginació es posarà a crear, com sem-
pre ha fet. 

Per aprendre a identificar i a gaudir l’aquí i l’ara, amb l’objectiu de 
prendre consciència de qui som, més enllà dels nostres pensaments,  

sentiments i emocions. Sufoca-
rem el soroll intern que ens 
descentra i així, mitjançant la 
meditació, deixarem que l’ésser 
flueixi amb totes les seves 

potencialitats i possibilitats. 



TALLERS INFANTILS I FAMILIARS 

Estimulació musical  
(menys d’1 any-MATÍ)  

Dimecres de 10:30 a 11:20h 
Del 24/01 al 14/03  
Preu: 28€            Àngels Casas  

 

Estimulació musical  
(menys d’1 any-TARDA)  

Dimarts de 16:30 a 17:20h 
Del 23/01 al 13/03 
Preu: 28€             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. 

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

Dimarts de 17:30 a 18:20h 
Del 23/1 al 13/03 
Preu: 28€             Àngels Casas  

 

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

Dimecres de 11:30 a 12:20h 
Del 21/1 al 14/03  
Preu: 28€            Àngels Casas  

 



TALLERS INFANTILS I FAMILIARS 

Posa’t en forma amb el teu bebè  
Divendres d’11 a 11:50h 
Del 26/01 al 16/03 
Preu: 24€                 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 tonifica-
ció mentre passeu una estona divertida amb els vostres infants. En 
cas de part vaginal cal que hagi passat un mes i en cas de cesària, un 
mes i mig. 

Balla amb el teu bebè 
Dimarts de 11:15 a 12h. 
Del 23/01 al 13/03 
Preu: 18€                      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). 

Ioga Infantil 6-8 anys 

Dimecres de 17:30 a 18:20h 
Del 24/01 al 14/03 
Preu: 28€                      YogaMeddy 

És una pràctica igualitària que permet desenvolupar les 8 in-
tel·ligències múltiples de Howard Gardner de manera divertida i en un 
entorn positiu, no competitiu. Taller obert a infants amb diversitat funci-
onal.  



CURSOS 

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 8/01 al 12/03  
Preu: 30€ 

Peyo Adame 

Pilates-TARDA 

Dijous de 19 a 19:50h 
Del 11/01 al 15/03  
Preu: 30€               

Antònia Nieto 

Qi-Gong 
Dilluns de 19:15 a 20:10h 
Del 8/01 al 12/03 
Preu: 30€                                                Isaac Julià 

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 
respiració i la precisió dels moviments. 

Els cursos són activitats ideades perquè durin 3 trimestres, per això, 
les persones participants tenen dret a fer la renovació durant aquest 
període. 



CURSOS 

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

Gimnàstica i estiraments 
Dimarts de 10:15 a 11:10h 
Del 9/01 al 13/03 
Preu: 30€             Lilia Cano 

Exercicis de moviments rela-
xants combinats amb tècni-
ques de meditació i respiració 
que ens permeten connectar 
amb nosaltres mateixos i 
prendre consciència del propi 
cos. 

Gimnàstica abdominal hipopressiva 
Dijous de 10 a 10:50h 
Del 11/01 al 15/03  
Preu: 30€                                             Peyo Adame 



CURSOS 

Dansa del ventre  
Dimecres de 19 a 19:50h 
Del 10/01 al 14/03 
Preu: 30€                    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. 

Swing i lindy hop - INICIACIÓ II 
Dimecres de 20 a 20:50h 
Del 10/01 al 14/03 
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.  

MOVIMENT 

Dijous d’11:15 
a 12:25h 
Del 25/01 al 22/03 
Preu: 9€ 

Araceli Sotelo 

Dilluns d’11 a 
12:10h 
Del 22/01 al 19/03 
Preu: 27€ 

Montse Bou 

Dimarts de 18 a 
19:15h 
Del 23/01 al 20/03 
Preu: 27€ 

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—INICIACIÓ II 
Dijous de 20 a 20:50h 
Del 11/01 al 15/03  
Preu: 30€                Sant Andreu Pas a Pas  

Diverteix-te aprenent els passos dels ritmes tropicals (Salsa, meren-
gue, txa-txa-txa...) i descobrint la seva sensualitat. Recomanable apun-
tar-se en parella. 

Anglès 
Dilluns de 18:45 a 19:40h 
Del 8/01 al 12/03 
Preu: 30€                         

           Lilia Cano 

Anglès 
Dimarts de 18:45 a 19:40h 
Del 9/01 al 13/03 
Preu: 30€                          

           Lilia Cano 

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

RECURSOS 

Juga en anglès (de 5 a 7 anys) 
Dilluns de 17:30 a 18:20h 
Del 8/01 al 9/03 
Preu: 25€                                                  Lilia Cano 

INFANTILS 

CURSOS 

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. 



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 9/01 al 13/03 
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 

quotes i les formes de pagament per fer-vos membres de l’Associació. 

 CURSOS ASSOCIACIÓ VEÏNAL 

SANT ANDREU SUD 

Memòria 
Dijous de 10 a 11:30h 
Del 11/01 al 15/03 
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.  

Memòria 
Dijous de 17 a 18:30h 
Del 11/01 al 15/03 
Preu: 39€                      
               Àngels Morera



Teatre 
Dijous de 19 a 20:30h 
Del 25/01 al 15/03 
Preu: 40€                                       Àngels Morera

Farem dinàmiques individuals i grupals, improvisacions, expressions 
corporals, i potenciarem la teva espontaneïtat, la teva expressió, la 
creativitat i l’autenticitat. El teatre no és tan sols adquirir coneixements 
teatrals, sinó també fer servir les seves eines per propiciar la trobada 
amb un mateix. 

 CURSOS ASSOCIACIÓ VEÏNAL 

SANT ANDREU SUD 



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. 

Els projectes comunitaris tenen la finalitat de reunir persones amb 
les mateixes aficions perquè constitueixin grups de trobada i com-

parteixin coneixements i inquietuds.  



Manualitats 
Dimarts de 11 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. 



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. 



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. 

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 
Dilluns de 19 a 20h i dijous de 9:30 a 10:30h 

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? O potser domines 
l’idioma i t’agradaria dinamitzar un grup de conversa? 
Apunta’t als grups de conversa de l’EntreLlengües!  

PROJECTES COMUNITARIS 



XERRADES 

Qui sóc jo? 
Dimarts 16/01 a les 19:30h                   Hilario Ibáñez-Camí Endins 

Recursos sanitaris i benvinguda 
Dimecres 17/01 d’11 a 12:30h           Escola de Salut-CAP Sant Andreu

Un any més posem en marxa l’escola de salut del Barri de Sant Andreu. 
Volem TOTS conegueu els recursos sanitaris del barri perquè sapigueu 
on dirigir-vos en cada moment segons les vostres necessitats. 

Tingues cura del teu sol pelvià 
Dimecres 17/01 a les 11h            Leticia Cancelo-Crecer en movimiento 

Aprèn a evitar lesions del sol pelvià abans i durant l’embaràs i coneix 
el protocol que has de seguir durant el postpart a través  d’una tècnica 
esportiva especialitzada en salut perinatal a través d’una tècnica es-
portiva especialitzada en salut perinatal. 

Sembla una pregunta de una fàcil resposta, però no quedem satisfets 

si la responem només des de la professió, o des del rol que tenim a la 

família, o des de la psicologia, etc. Tots sentim que som molt més que 

la imatge que projectem, però com podem saber el que som en pro-

funditat? Farem l'intent d'obrir alguna pista. 

Malalties freqüents en el pre-escolar i escolar. 
Dilluns 22/01 de 17:30 a 18:30h 

                         Fina Llagostera, Cap de pediatria de l’Hospital de Nens 

En aquesta xerrada, sabrem com detectar els primers símptomes de 
malalties comunes (les febrícules dels constipats, lleganyes de les 
conjuntivitis, etc.) i poder decidir si cal anar al CAP o ho podem soluci-
onar des de casa. Amb la col·laboració de la Llar d’Infants Xicoi. 



XERRADES 

Patologia aguda 
Dimecres 31/01 d’11 a 12:30h           Escola de Salut-CAP Sant Andreu 

Els professionals sanitaris del CAP Sant Andreu ens donaran recur-
sos bàsics de com donar resposta a problemes de saluts lleus 
(diarrees, refredats, vòmits...). 

L’harmonia del cos comença en els teus peus 
Dilluns 19/02 de 17:30 a 18:30h 
                     Gemma Hormigo, Centre Podològic Malats 

Podràs parlar amb professionals per resoldre dubtes sobre quin és el 
calçat òptim dels infants per afavorir la correcta posició corporal i el 
bon desenvolupament dels infants. La prevenció i detecció precoç de 
diferents alteracions podològiques és cabdal per assegurar marxa 

correcta des de la més temprana edat. 

Mesures per a la millora energètica de la llar 
Dilluns 12/02 a les 19h                                                La Fàbrica del Sol 

Tens la casa ben aïllada tèrmica-
ment? Com pots actuar per aprofitar 
millor l’energia i guanyar confort? En 
aquest taller veiem els elements a 
tenir en compte per determinar el 
grau d’eficiència energètica d’un edifi-
ci per descobrir-ne així les possibili-

tats de millora. 



XERRADES 

Cicle de Pintura: El Romanticisme 
Dilluns 12/03 de 19 a 20h                                              Josep Lluís Buils   

Diplomat en Disseny Gràfic i Història de l’Art 

Continuem amb el cicle de xer-
rades trimestrals de pintura 
argumentades on es visionen i 
comenten imatges d’una corrent 
artística concreta: El Romanti-
cisme.  

Tertúlia cinematogràfica 
Dilluns 5/03 de 19:30 a 21h                                       Jose Ángel Garrido

Comencem un nou cicle de xerrades, aquest cop relacionades amb el 
cinema. Trimestralment ens reunirem per compartir opinions sobre ac-
tors, actrius, directors, gèneres, continguts... Tot té cabuda en aquest 
espai pels amants del setè art!! 

Tastets de música clàssica: El Barroc 
Dilluns 19/03 de 18:30 a 20:30h                                          Miquel López   

De la mà del Miquel López aprendrem una mica més sobre la música 
clàssica: compositors, moviments, corrents artístiques, entorn histò-
ric... Comencem aquest cicle amb el Barroc.  



PROJECTE ESCOLES 

Cada cop és més habitual sentir notícies relacionades amb l’assetja-
ment infantil i, d’altra banda, diverses famílies ens han manifestat que 
tenen infants en edat de pre-adolescència amb qui els resulta difícil 
comunicar-se i mantenir el vincle emocional. Això, juntament amb la 
sensació de no estar actuant correctament, genera en els pares i les 

mares una sensació d’angoixa i malestar. 

Per aquesta raó, el Casal de Barri Can Portabella engega aquest 
projecte, per poder treballar l’assetjament i el ciberassetjament amb 
els alumnes de cicle superior i l’acompanyament a les famílies d’a-

quests alumnes. 

Els grups de criança en la petita infància acompanyats de professio-
nals en la matèria són cada vegada més habituals i creiem que és 
interessant crear un grup de criança per a etapes més madures, ja 
que aprendre i desaprendre conceptes és vital per evolucionar com a 
éssers humans. A més a més, entenem que l’educació no s’ha de 
limitar només a l’àmbit formal, ja que l’educació no formal té un gran 

impacte i cal tenir-la present. 

Enguany el casal col·labora amb dues 
escoles del territori de Sant Andreu que ha 
expressat el seu interès pel projecte, amb 
la idea de poder repetir l’experiència amb 

altres escoles per a properes edicions. 

Acompanyament durant la Pre-adolescència 



CONCERTS I ESPECTACLES 

Concert: Cor de Cors Gospel Choir 
Divendres 9/02 a les 19:30h                          Entrada gratuïta 

Vine a gaudir del gòspel amb el concert que 
ens oferirà el Cor de Cors Gospel Choir. Més 
que un cor, Cor de Cors és una gran família 
formada a partir de veus de diferents corals. 
Deixa’t embriagar per la força i emotivitat de 
les cançons del seu repertori. 



A Contratempo Duet: “De la Nostra Terra” 
Divendres 26/01 a les 19h                         Entrada gratuïta 

A Contratempo és un duet format per José Galeote (guitarra) i Elena 
Salgado (flauta travessera) que pretén, a través de la seva tasca 
concertística, donar a conèixer al públic un repertori propi de les 
nostres contrades, centrat en autors catalans en actiu i també de la 
tradició històrica. 
En paraules dels mateixos músics: “Essent Catalunya el bressol 
mundial de la guitarra de concert, amb un repertori cambrístic d'altís-
sima qualitat i de gran importància històrica, és per a nosaltres, mú-
sics, musicòlegs i compositors, quasi una obligació moral donar llum 
a aquesta tradició.” 

CICLE: LA GUITARRA DE CONCERT 



 

CICLE: LA GUITARRA DE CONCERT 

Miguel Fornell: “Soledades” 

Divendres 23/02 a les 19h                         Entrada gratuïta 

Miguel Fornell cursava estudis de música moderna quan la guitarra 
clàssica i en especial la flamenca van irrompre a la seva vida i el van 
portar a dedicar-s’hi plenament. Tant és així, que entre el 2004 i el 
2012 va obtenir el Títol Superior en ambdós instruments al Conserva-
tori del Liceu i no ha abandonat la seva passió des de llavors. 
Ha estudiat amb els guitarristes clàssics Sergi Vicente i Guillem Pérez-
Quer i amb els flamencs Manuel Granados i Juan Ramón Caro. Pa-
ral·lelament completa la seva formació amb cursos i classes magis-

trals amb els guitarristes Sadahi-
ro Otani, Fernando Rodríguez i 
Rodrigo Neftalí, amb la pianista i 
pedagoga Núria Patau i amb el 
guitarrista i “cantaor” flamenc 
Joaquín Herrera. 
Fornell ens oferirà un concert 
amb les obres del seu primer 
disc en solitari “Soledades”, i ens 
presentarà algunes peces del 
seu proper treball “Soledades II”, 
totes elles creades pel mateix 
Fornell i dedicades a històries 

personals o familiars. 



CICLE: LA GUITARRA DE CONCERT 

Juan Carlos Arancibia: “Música de Espanya y 
Latinoamérica” 
Divendres 23/03 a les 19h                         Entrada gratuïta 

El diari alemany "Westfälische Nachrichten" el descriu com "un in-
creíble expert de la guitarra i un dels més importants guitarristes de la 
seva generació”. Més de 200 actuacions a Alemanya, Perú i diferents 
ciutats d’Europa avalen la qualitat d’aquest músic.  
Després d’estudiar amb els millors mestres i d’actuar en els auditoris 
més importants del Perú, el 2006 s’instal·la a Alemanya on continua 
formant-se fins assolir l’excel·lència “Masters in Chamber Music” a la 
Rober Schumann Hochschule de Düsseldorf.  
Guanyador de nombrosos 
premis internacionals i 
aclamat per la premsa 
pels seus 3 treballs disco-
gràfics actualment és 
professor a la Universitat 
de Dortmund i des del 
2015 dirigeix la Guitaren-
semble of the TU Dort-
mund.  
Ens oferirà un recital amb 
obres de Turina, Sor, 
Llobet, Barrios, entre d’al-
tres.  



EXPOSICIONS 

Polaroid i retrospectives 
Inauguració: dimecres 10/01 a les 19h 
Del  8 al 31/01                                                           José Rubio          

Nightcrawlers BCN 

De l’1 al 28/02                                                                      Àlex Viloma-

José Rubio, cofundador de l’Asso-
ciació Photosagrera i membre del 
jurat de la Federació Catalana de 
Fotografia, juga amb la fotografia i 
el disseny gràfic per crear imatges 
oníriques que ens transporten a  
universos màgics i impossibles.  

 

A “Nightcrawlers BCN” l'Alex Viloma-
ra ens mostra, a través de les seves 
fotografies (digitals i analògiques),  
els protagonistes que poblen la nit de 
Barcelona d'una manera directa i 
impactant. Tot plegat acompanyat de 
textos de joves autors que intenten 
explicar amb paraules allò que les 
imatges els suggereixen.  



EXPOSICIONS 

Matrius 
Inauguració: dijous 8/03 a les 19h 
Del 5 al 31/03                     Agnès Mateu

Coincidint amb el Dia Internacional de la Dona, inaugurem “Matrius” 
d’Agnès Mateu. El seu treball s'enfoca tant en la pintura com en el 
Ioga. Dos camins d'autoconeixement infinits. D’aquesta doble mirada 
neixen obres que reflecteixen una recerca, convertint-se, sovint en 
retrobaments.  

MATRIUS som totes. 
Un espai de creació, de vida, mort i transformació. 

Dones alliberant el silenci de mil veus.  

Dones vivint la màgia a través del cos.  

Agnès Mateu (Barcelona, 1979) 
Dona, mare, filla, germana... 

 



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. 

 


