
Casal de Barri  
Can Portabella  

Programació 
trimestral 
de tallers  
i activitats  
 
 
Abril > Juny 2018 

Gestió Cívica 



PRESENTACIÓ  

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 del barri. 

Fotografia de Stela Rotger 



INSCRIPCIONS: Del 19 de març al 20 d’abril. Es pot inscriure qualse-
vol persona, hagi fet o no, el trimestre anterior. 

 

INSCRIPCIONS 

TALLERS 

PROJECTES COMUNITARIS: 

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

CURSOS 

RENOVACIONS: Del 5 al 16 de març 

INSCRIPCIONS:  Del 19 de març al 20 d’abril. 
 

 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 

Consciència plena i meditació 
Dijous de 19 a 20:30h 
Del 12/04 al 5/06 
Preu: 33€         Hilario Ibáñez-Camí Endins 

Posa’t en forma ballant 
Dimecres de 10 a 10:50h 
Del 3/05 al 20/06 
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.  

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. Sufocarem el soroll intern que ens descentra i 
així, mitjançant la meditació, deixarem que l’ésser flueixi amb totes les 

seves potencialitats i possibilitats. 

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.  

Risoteràpia—Positivitza’t 
Dimarts de 19 a 19:50h 
Del 10/04 al 12/06 
Preu: 24€                        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 INFANTILS I FAMILIARS 

Posa’t en forma amb el teu bebè  
Divendres d’11 a 11:50h 
Del 13/04 al 22/06 (l’11/05 no hi haurà classe) 
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 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 10/04 al 19/06 
Preu: 23€                      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 
De l’11/04 al 13/06 
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.  



TALLERS INFANTILS I FAMILIARS 

Estimulació musical  
(menys d’1 any-MATÍ)  

Dimecres de 10:30 a 11:20h 
De l‘11/04 al 13/06  
Preu: 35€             Àngels Casas  

Estimulació musical  
(menys d’1 any-TARDA)  

Dimarts de 16:30 a 17:20h 
Del 3/04 al 12/06 
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. 

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

Dimarts de 17:30 a 18:20h 
Del 3/04 al 12/06 
Preu: 35€             Àngels Casas  

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

Dimecres de 11:30 a 12:20h 
De l’11/04 al 13/06  
Preu: 35€             Àngels Casas  

Manualitats creatives (de 3 a 6 anys) 
Dimecres de 17:30 a 18:20h 
De l’11/04 al 13/06 
Preu: 25€              Alejandra Vicuña 

Els infants podran explorar els materials presentats a cada sessió i, a 
partir d’una proposta inicial, deixar aflorar la seva imaginació per crear 
dissenys únics i personals. 



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 9/04 al 18/06  
Preu: 27€ 

Peyo Adame 

Pilates-TARDA 

Dijous de 19 a 19:50h 
Del 5/04 al 14/06  
Preu: 33€               

Antònia Nieto 

Qi-Gong 
Dilluns de 19:15 a 20:10h 
Del 9/04 al 18/06 
Preu: 27€                                                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 3/04 al 12/06 
Preu: 30€             Lilia Cano 

Exercicis de moviments 
relaxants combinats amb 
tècniques de meditació i 
respiració que ens perme-
ten connectar amb nosal-
tres mateixos i prendre 
consciència del propi cos. 

Gimnàstica abdominal hipopressiva 
Dijous de 10 a 10:50h 
Del 5/04 al 14/06  
Preu: 33€                                             Peyo Adame 



CURSOS 

Dansa del ventre 
Dimecres de 19 a 19:50h 
Del 3/05 al 20/06 
Preu: 24€                    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. 

MOVIMENT 

Dijous d’11:15 
a 12:25h 
Del 26/04 al 21/06 
Preu: 9€ 

Araceli Sotelo 

Dilluns d’11 a 
12:10h 
Del 23/04 al 18/06 
Preu: 21€ 

Montse Bou 

Dimarts de 18 a 
19:15h 
Del 24/04 al 19/06 
Preu: 24€ 

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 

Els cursos que es presenten a continuació estan tancats a noves in-

corporacions per no interferir en la dinàmica dels grups, ja que reque-

reixen d’un aprenentatge i coneixements previs explicats durant els 

trimestres anteriors. 



Balls tropicals 
Dijous de 20 a 20:50h 
Del 5/04 al 14/06  
Preu: 33€                Sant Andreu Pas a Pas  

Diverteix-te aprenent els passos dels ritmes tropicals: salsa, meren-
gue, txa-txa-txa... i a descobrint la seva sensualitat. És recomanable 
apuntar-se en parella. 

CURSOS 

Swing i lindy hop  
Dimecres de 20 a 20:50h 
Del 4/04 al 6/06 
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 bàsics 
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 - Associació Veïnal Sant Andreu Sud 

Dimarts de 19:45 a 20:45h 
Del 3/04 al 19/06 
Preu: 30€ trimestre + 18€ anuals                       Albert Sanjosé-Tanmay 



Juga en anglès (de 5 a 7 anys) 
Dilluns de 17:30 a 18:20h 
Del 9/04 a l’11/06 
Preu: 20€                                                  Lilia Cano 

INFANTILS 

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. 

CURSOS 

Anglès 
Dilluns de 18:45 a 19:40h 
Del 9/04 al 18/06 
Preu: 27€                         

           Lilia Cano 

Anglès 
Dimarts de 18:45 a 19:40h 
Del 3/04 al 12/06 
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 



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 17 a 20h 

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 

LMS i E-Consulta 
Dimecres 11/04 d’11 a 12:30h            

DVA i PDA 
Dimecres 16/05 d’11 a 12:30h                     

Com volem ser tractats quan no puguem decidir per nosaltres matei-
xos? Quins recursos legals tenim? 

Primers auxilis 
Dimecres 30/05 d’11 a 12:30h            

Que hem de tenir a la farmaciola? Com puc atendre de manera cor-
recta un ferida o cremada? 

Actualment s’estan posant en marxa nous sistemes de comunicació 
entre els pacients i els professionals sanitaris, els coneixem? Sabem 
com funcionen? 

Relaxació 
Dimecres 13/06 d’11 a 12:30h         

El dia a dia ens porta molt estrès, vine i t’ensenyarem algunes tècni-
ques per relaxar-te. 

Vacunació 
Dimecres 27/06 d’11 a 12:30h          

Quines vacunes ens hem de posar? Perquè serveixen les vacunes? 
Tancament de l’Escola de Salut. 

ESCOLA DE SALUT—CAP SANT ANDREU 

Cal inscripció prèvia 



XERRADES 

Una infermera al Perú 
Dijous 12/04 a les 19h                                                    Gemma Puertas 

Fa uns mesos vam engegar una recollida de medicaments per ajudar 
a la gent del Perú. Doncs ara la Gemma ha tornat i ens vol explicar la 
seva experiència fent aquest voluntariat. Vols saber com vas ajudar 
amb les teves aportacions? Ara és el moment de preguntar. 

Com preparar carmanyoles a l’estiu 
Dijous 24/05 a les 18:30h        Montserrat Antorn-Infermera CAP Fondo

Aprendrem quins són els aliments que es conserven millor fora de la 
nevera per evitar intoxicacions quan anem d’excursió o quan ens els 
enduem a la feina. 

Escola d’esquena: Assessorament i exercicis 
pel mal d’esquena. 

Divendres 4/05 a les 18:30h                                Centre de fisioteràpia i  
                         rehabilitació Fissa 

Els professionals del Centre de 
Fisioteràpia FISSA ens ensenya-
ran exercicis per evitar el mal 
d’esquena. Cal portar roba còmo-
da, mitjons i una tovallola. És 
necessari inscripció prèvia. 



Cases urbanes de fusta 
Dijous 7/06 a les 19h                                      Josep Bunyesc, arquitecte 

Els avantatges de viure en una casa de fusta enmig de la gran ciutat. 
L’arquitecte de la casa de fusta del carrer Virgili ens explicarà com l’ha 
dissenyat per minimitzar el consum domèstic respectant els principis 
de sostenibilitat i mediambiental tan característics dels seus edificis.  

XERRADES 

Cicle de Pintura: L’Impressionisme I 
Dilluns 11/06 a les 19h                                                  Josep Lluís Buils 
      Diplomat en Disseny Gràfic i Història de l’Art 

El Cicle de conferències sobre pintura 
arriba a l’Impressionisme i, per tal d’a-
bordar amb plenitud aquest corrent artís-
tic, se’n faran 3 xerrades al llarg de l’any. 

Tastets de música clàssica: El Romanticisme 
 Dilluns 18/06 a les 18:30h                                                  Miquel López 

De la mà del Miquel López aprendrem una mica més sobre la música 
clàssica: compositors, moviments, corrents artístics, entorn històric... 
Aquest trimestre parlarem del Romanticisme. 



ACTIVITATS INFANTILS I FAMILIARS 

Tarda Jocs de Taula amb El Petit Gamer   
Dimarts 8/05 a les 17:30h                                   Accés lliure                

Aquest blog andreuenc dedicat a la divulgació dels jocs de taula, ens 
ofereix una tarda temàtica de jocs per a totes les edats i per a tots els 
gustos. Estigueu alerta perquè amb una setmana d'antelació es publi-

caran els jocs de taula 
que formaran part de 
l’esdeveniment. 
Si voleu informació sobre 
jocs de taula moderns, 
podeu visitar el blog elpe-
titgamer.com 
De 6 a 99 anys 

Fes el teu propi atrapa–somnis   
Divendres 6/04 de 17:30 a 18:30h                   Cal inscripció prèvia                

Activitat familiar on s’elaborarà un 
atrapa-somnis. L’atrapa-somnis o 
caçador de somnis és un objecte   
que, segons algunes cultures, és 
símbol de bona sort i impedeix que 
es tinguin malsons. 



ACTIVITATS INFANTILS I FAMILIARS 

Maus Kids Live Karaoke 
Divendres 29/06 a les 18h                                            Accés lliure                

Maus és un duet format pel Marky i la Neusinha, amb guitarra, percus-
sió i dues veus. Però volen que grans i petits us animeu a cantar ple-
gats amb ells, per això, porten el seu karaoke en viu amb un munt de 
cançons súper conegudes que segur que us agradaran. 



Josep Pedrals: “Èpica picant” 
Divendres 20/04 a les 19h                                                     Accés lliure

El poeta Josep Pedrals parla amb un vers agradable i àcid i canta la 
vida amb una ironia embadalida que fa goig de sentir; juga amb el 
llenguatge per fer-lo encara més honest, es riu de la sensibilitat amb 
afecte, fa moure les paraules pel cos sencer i es torna tot plegat ritme 
significador i festa incisiva.   

POESIA 



Gala Lírica 
Divendres 1/06 a les 19:30h                                                   Accés lliure  

L’espectacle “Gala Lírica” és un concert d’òpera pròxim a l’espectador 
i que és apte per a tots els públics. Es tracta d’un quartet vocal format 
per joves promeses líriques emergents que han fet part dels seus 
estudis al territori Català i treballen formant-se amb professionals de 
referència, participant activament en distintes òperes i concerts.  
Els components del grup són la soprano Anna Farrés, la mezzosopra-
no Mar Esteve, el tenor César Cortés i el baríton Jan Antem. En 
aquesta ocasió, interpretaran àries semiescenificades del principal 

repertori operístic.  

ÒPERA 



Estudiants del Taller de Músics Escola Superior 
d’estudis Musicals 

Noriko i Ferran: Poesia, Jazz i Rock and Roll 
Divendres 13/04 a les 19h                                Accés lliure 

La música d’aquest duet format per Noriko (veu) i Ferran Borrell 
(guitarra elèctrica) està fortament influenciada pel jazz més contempo-
rani i pel pop més elaborat. En el seu repertori hi trobem poemes mu-
sicats de Miquel Martí i Pol o Salvador Espriu, entre d’altres, i versions 
molt personals, per exemple, de Sílvia Pérez Cruz o Lluís Llach.  

CICLE: LA GUITARRA DE CONCERT 



 

CICLE: LA GUITARRA DE CONCERT 

Manuel Alonso i Vicenç Solsona: “Fusionando” 

Divendres 18/05 a les 19h                                  Accés lliure 

La guitarra flamenca del mexicà Manuel Alonso es fusiona amb el jazz  
i la música llatina del també guitarrista Vicenç Solsona per oferir-nos 
un concert d’un nivell altíssim que es presta a la improvisació i al dià-
leg entre aquests dos mons. 
Manuel Alonso, situat a l’elit internacio-
nal de la guitarra flamenca actual és el 
primer mexicà a obtenir  el Grau Supe-
rior de Guitarra Flamenca a l’ESMUC. 
Ha rebut formació de grans mestres 
com Rafael Cañizares o Manolo Sanlú-
car i ha participat en diverses gires i 
festivals internacionals de gran prestigi 
a Mèxic, Espanya, Alemanya, Àustria, 
França, Suïssa, Itàlia, etc. 
Per la seva part, Vicenç Solsona, professor de guitarra i de conjunt 
instrumental de jazz i música llatina al Taller de Músics des de fa gai-

rebé 20 anys, destaca per haver 
col·laborat amb artistes com Paquito 
D’Rivera, Danilo Pérez o Horacio “El 
Negro” Hernández i acompanyar a 
cantants com José Luís Perales, 
Chavela Vargas o Maria del Mar 
Bonet. Com a sideman, té una exten-
sa discografía amb més de 40 grava-
cions al llarg de la seva trajectòria.  



CICLE: LA GUITARRA DE CONCERT 

Pia No Forte Dúo: “Música per piano i guitarra 
del Segle XX” 
Divendres 15/06 a les 19h                                 Accés lliure

Pia No Forte neix el 2016 a Barcelona de la mà de Juan Ramón Arceo 
(guitarra clàssica) i Carlos Picón (piano) amb l’objectiu de promoure la 
música per a piano i guitarra del segle XX. Aquests dos instruments, 
tan diferents però tan propers alhora, dialoguen i es compaginen a la 
perfecció tant per les capacitats líriques com harmòniques. 

Juan Ramón Arceo, comença els seus estudis 
als 7 anys d’edat i realitza el Grau Superior de 
Música a la Folkwang Musik Hochschule d’Es-
sen, Alemanya. Ha actuat en nombrosos con-
certs com a solista o amb alguna de les forma-
cions de música de cambra en les que ha parti-
cipat a diverses ciutats de Mèxic, Espanya o 
Alemanya. També col·labora com a programa-
dor del Cicle de Guitarra al Casal de Barri Can 
Portabella proporcio-
nant concerts de gran 

nivell amb guitarristes de renom internacional.  
Carlos Picón, estudia piano al Conservatori 
Superir del Liceu amb la professora Olga Kha-
ritonina i al 2012 finalitza els seus estudis amb 
el mestre Tensy Krismant. Completa la seva 
formació amb clases magistrals de Mauricio 
Moretti, Tensy Krismant, Daniel Liborio i Albert 
Atenelle.  



EXPOSICIONS 

Encreuament de camins 
Inauguració: dimecres 4/04 a les 19h 
Del 3 al 27/04                                                Manu Oriol “MOT”          

Poemes que ens apropen 

Del 2 al 18/05                     Casa Àsia 

Entre un principi i un final esperat, el Manu 
Oriol intenta viure en pau: pintant, escrivint,  
fotografiant... En aquesta ocasió ens pre-
senta una sèrie de quadres acolorits que 
parlen de l'aigua, de l'aire, del foc i de la 
terra que donen sentit a tots el camins i 
cruïlles pels que transitem continuadament.  
El color i la llum són fonamentals en tot allò 
que fa i que projecta cap a vosaltres, espectadors aparentment muts, 
amb la il·lusió que us facin vibrar o, si més no, il·luminar el vostre 

somriure amb una picada d'ullet amb el quadre de Zeus i el Rei.  

“Poemes que ens apropen” és un projecte que permet conèixer i parti-
cipar de la diversitat cultural de la ciutat a través de la poesia.  
Nens i joves de diverses escoles, i comerciants de Sant Andreu han 

buscat poemes que els agraden, d’altres de crea-
ció pròpia, i els han intercanviat. 
En aquesta exposició, s’exhibeixen els poemes 
dels alumnes juntament amb els dels comerciants, 
així com il·lustracions elaborades pels estudiants i 
fotografies dels intercanvis. 



EXPOSICIONS 

La fotografia a través dels meus ulls 
Inauguració: dimarts 22/05 a les 19h 
Del 22/05 l’1/06           Miguel Torres “Maikel”

Miguel Torres “Maikel” és veí 
de Sant Andreu i membre del 
grup Sant Andreu Fotogràfic. 
En aquesta exposició ens  
porta un recull de fotografies 
dels seus temes preferits: 
paisatges, postes de sol, llu-
nes i, per descomptat, Sant 
Andreu del Palomar. 

A la recerca de la màgia de la llum i del color 
Inauguració dimecres 6/06 a les 19h 
Del 4 al 29/06                                     NS Fotografia  

NS Fotografia és un grup d’aficionats a la foto-
grafia que neix a partir d’un fòrum on comparti-
en coneixements i opinions. El grup es va anar 
fidelitzant i, actualment, el formen 10 membres 
que organitzen sortides, fan tallers, guanyen 
concursos i, sobretot, gaudeixen de la seva 

afició. En aquesta exposició mostren els resultats d’algunes d’aques-
tes sortides a la recerca de la màgia de la llum i del color. 



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. 

 


