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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 les veïnes del barri. 



INSCRIPCIONS:  

Del 12 de setembre al 31 d’octubre de 9 a 13:30 h i de 16 a 20:30 h. 
Les inscripcions són obertes a tothom. 

INSCRIPCIONS 

TALLERS I CURSOS 

PROJECTES COMUNITARIS: 

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

 Per renovar un curs 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. 



Activitat gratuïta on podràs iniciar-te en el món del Bollywood, els seus 
ritmes i els seus moviments. Tot un món per descobrir i gaudir. 

Experimenta què és l’Arteràpia 
Dijous 20/09 a les 19 h        
Accés lliure                                                                    Alejandra Vicuña 

Risoteràpia - Setmana de la Gent Gran 
Dilluns 15/10 d’11 a 13:30 h        
Accés lliure                                                 Serveis Socials Sant Andreu 

Podràs conèixer la nostra tallerista i experimentar aquesta tècnica 
que permet connectar amb el nostre potencial creatiu i transformar-lo 
en una a eina de desenvolupament personal. 

Tastet de Bollywood 
Dimecres 12/09 a les 19 h   
Accés lliure                                                                      Sandra Muedra 

Activitat inclosa dins de la programació de la Setmana de la Gent Gran 
amb l’objectiu de passar una bona estona i oblidar-nos dels problemes.  
El riure és la resposta universal per expressar felicitat, diversió i alegria 
però també ens aporta beneficis emocionals, físics i, fins i tot, psíquics! 

ACTIVITATS ADULTS 

Prevenció i intervenció en el bullying 
Dijous 18 i 25/10 de 17:30 a 18:30 h      
Accés lliure                                                                         Maite Villalón 

Com podem educar els nostres fills per evitar que siguin assetjadors o 
assetjats per altres companys? Com podem detectar i ajudar els nos-
tres fills quan pateixen assetjament a l'escola? Per què molts com-
panys ho veuen i ho accepten? Aquestes són moltes de les preguntes 
que ens fem els adults. Durant les sessions es parlarà sobre aquests 
interrogants a fi de millorar les habilitats socials i donar-los resposta.   



ACTIVITATS INFANTILS I FAMILIARS 

Teatre Fòrum: “La Perrruca” 
Per infants a partir de 7 anys 
Dimecres 19/09 a les 18 h                                           
Accés lliure                                                                     Cia. Nus Teatre 

En Luca és un nen i vol portar els cabells llargs. En Luca no entén 
quin problema hi ha amb dur els cabells llargs. Camí de l’escola, es 
troba una perruca molt especial que li queda genial però a ningú no li 
agrada. Se sent trist. I enfadat... Ens ajudes a canviar la història? “La 
Perrruca” qüestiona els estereotips de gènere des de la infància, i les 
resistències que es troben les persones que trenquen amb les normes 
establertes (i no escrites) en relació al gènere.  

Contacontes i taller de dibuixos: “La Tom, l’osseta amb una llar-
ga vida” 
Famílies amb infants de 4 a 8 anys 

Divendres 14/12 a les 17:30 h                                   
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia                          Espai ambiental 

Les joguines ens acompanyen des de petits. Ens fem grans i elles 
envelleixen amb nosaltres. Però malgrat els anys, continuen tenint 
molt per compartir amb els infants. Després d’haver estat la joguina 
preferida del Quim i la Júlia, La Tom haurà de viure una gran aventura 
abans d’estar llesta per formar part de la vida d’algun altre infant. 
Un conte que ens convida a reflexionar sobre les nostres joguines i 
totes les possibilitats que existeixen per allargar la seva vida útil. En 
acabat, crearem conjuntament la família i els amics de la Tom amb 
dibuixos. 



TALLERS 

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 de caràcter trimestral que no reque-
reixen continuïtat perquè la seva durada és limitada.  

Arteràpia 
Dijous de 10 a 11:15 h 
Del 4/10 al 13/12 
Preu: 34€                   Alejandra Vicuña 

L’Arteràpia et convida a experimentar l'art des de la llibertat i l'espon-
taneïtat. Permet connectar amb nosaltres mateixos, amb els nostres 
recursos interns i amb la nostra essència, afavorint el nostre potencial 
creatiu com a eina de desenvolupament personal. 

Posa’t en forma  
ballant - Matí 
Dimecres de 10 a 10:50 h 
Del 3/10 al 12/12  
Preu: 39€                Doris Pardo  

Posa’t en forma  
ballant - Tarda  

Dilluns de 19:30 a  20:20 h 
De l’1/10 al 10/12  
Preu: 39€                Doris Pardo  

Bollywood - Iniciació 
Dimecres de 19 a 19:50 h 
Del 3/10 al 12/12 
Preu: 39€       Sandra Muedra-Club Masala 

El Bollywood és una dansa extreta de les pel·lícules de l’Índia, fàcil 
d’aprendre i apte per a tothom. La idea és deixar-se portar i gaudir de 
la música. És una original fusió de tècniques i estils de ball que trans-
forma el ritme, els gestos i el moviment, en poesia i sensualitat. 



El plaer de meditar 
Dijous de 19 a 20 h 
Del 4/10 al 13/12 
Preu: 32€         Hilario Ibáñez-Camí Endins 

Per viure amb serenor i pau no cal anar a llocs allunyats, buscar expe-
riències estranyes o experimentar emocions extraordinàries. El que cal 
fer és aturar-se i mirar cap a l'interior per saber el que som de debò: 
pau, llum i felicitat. Meditar és connectar amb aquesta profunditat de 
l’ésser. És el plaer de ser-hi; és com ser a casa. 

TALLERS  

Informàtica i Internet - Iniciació 
Dimecres de 18 a 19 h 
Del 3/10 al 5/12 
Preu: 35€                                Néstor Plana 

Si tens mòbil i no saps com guardar les teves fotografies, si t’agrada-
ria saber navegar per Internet i poder guardar tota la informació en 
carpetes, aquest és el teu taller. Començarem des de zero per poder 
anar avançant segons aneu resolent els vostres dubtes. Amb pacièn-
cia i constància, tot és possible! 

Parlem de Swing 
Dimecres de 19 a 20 h 
Del 3/10 al 5/12 
Preu: 35€                                  Albert Suñé 

Aquest nou taller és una capbussada en l'estil jazzístic més conegut: 
el Swing. Dirigit a persones amb un mínim coneixement del que és el 
jazz. Però també s’hi poden apuntar les que el tinguin més après.  
Perquè del que es tracta és de passar una bona estona contemplant 
actuacions d’autèntiques llegendes com Artie Shaw, Nat King Cole o 
Ella Fitzgerald, dels quals també coneixerem la seva vida i miracles. 



TALLERS INFANTILS I FAMILIARS 

Posa’t en forma amb el teu bebè i embarassades 

Divendres d’11 a 11:50 h 
Del 5/10 al 14/12 (excepte el 7/12) 
Preu: 32€                 Leticia Cancelo 

En aquest taller recuperareu el sòl pelvià i fareu una mica de tonificació 
mentre passeu una estona divertida amb els vostres infants. En cas de 
part vaginal, cal que hagi passat un mes; en cas de cesària,  1 mes i 
mig, i en el cas de les embarassades, s’adaptaran els exercicis segons 
l’estat de gestació. 

Manualitats creatives (de 3 a 5 anys) 
Dimecres de 17:30 a 18:20h 
Del 3/10 al 12/12 (excepte el 5/12) 
Preu: 30€              Alejandra Vicuña 

És un taller pensat perquè els infants que s’inicien en l’etapa escolar 
(P3-P4-P5) puguin explorar materials nous i, a partir d’una proposta 
inicial, deixar aflorar la seva creativitat per crear dissenys únics i perso-
nals.  Si són molt petits, poden venir amb un adult que els ajudi a am-
pliar la seva zona de confort i faci un acompanyament del seu desen-
volupament i creativitat, respectant en tot moment el ritme de l'infant. 

Balla amb el teu bebè  
Dimarts d’11:15 a 12:10 h 
Del 3/10 al 12/12 
Preu: 39€                 Leticia Cancelo 

Ballar és divertit, alhora que saludable, i si ho fas amb el teu infant, els 
vincles i les reaccions que es produeixen poden resultar emocionants i 
sorprenents. Gaudeix d’aquest taller on els bebès formen part de la 
coreografia (recomanable disposar de portabebè). 



TALLERS INFANTILS I FAMILIARS 

Estimulació musical  
(menys d’1 any - MATÍ)  

Dimarts de 10:30 a 11:20h 
Del 2/10 al 4/12  
Preu: 35€             Àngels Casas  

Estimulació musical  
(menys d’1 any - TARDA)  

Dimarts de 16:30 a 17:20h 
Del 2/10 al 4/12  
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 2/10 al 4/12  
Preu: 35€             Àngels Casas  

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

Dimarts de 11:30 a 12:20h 
Del 2/10 al 4/12  
Preu: 35€             Àngels Casas  

Estimulació sensorial (3-4 anys) 
Dilluns de 17:30 a 18:20h 
De l’1/10 al 10/12 
Preu: 33€                Daniela Escobar 

En aquest taller familiar, els infants exercitaran els sentits amb dife-
rents propostes adequades a la seva edat. Tastaran diferents gustos, 
hi veuran amb diferents il·luminacions, jugaran a reconèixer textures... 



CURSOS 

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

Roda cubana - Iniciació 
Dijous de 20 a 20:50h 
Del 4/10 al 13/12  
Preu: 32€                Sant Andreu Pas a Pas  

Aquesta modalitat de ball, dins de la salsa, es balla col·locant-se en 
forma de roda i executant diferents figures. Els successius canvis de 
parella ho fan més animat i divertit. 

Aprendràs els passos bàsics per començar a ballar lliurement i podràs 
crear-ne de nous. No cal apuntar-se en parella, però si coneixes algú, 
anima‘l que s’hi apunti.  

Dijous d’11 a  
12:15 h 
Del 4/10 al 13/12 
Preu: 9€ 

Araceli Sotelo 

Dilluns d’11:15 a 
12:15 h 
De l’1/10 al 10/12 
Preu: 33€ 

Montse Bou 

Dimarts de 18:30  
a 19:30 h 
Del 2/10 a l’11/12 
Preu: 33€ 

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 - Avançat 

MOVIMENT 

Swing - Iniciació 
Dimecres de 20 a 20:50 h 
Del 3/10 al 12/12 (excepte el 5/12) 
Preu: 45€                                                 Oriol Olivé 



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

Gimnàstica i estiraments 
Dimarts de 10:15 a 11:10h 
Del 2/10 al 11/12 
Preu: 39€             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. 

Gimnàstica abdominal hipopressiva 
Dijous de 9:45 a 10:40 h 
Del 4/10 al 13/12  
Preu: 32€                                      A.E. Sant Andreu 

SALUT I BENESTAR 

Pilates-Matí  
Dilluns de 10 a 10:50 h 
De l’1/10 al 10/12  
Preu: 39€ 

A.E. Sant Andreu 

Pilates-Tarda 

Dijous de 19 a 19:50 h 
Del 4/10 al 13/12  
Preu: 32€               

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 
respiració i la precisió dels moviments. 

CURSOS 



CURSOS 

RECURSOS 

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. 

Anglès-NIVELL MIG 
Dilluns de 18:45 a 20:15 h 
Del 1/10 al 10/12 
Preu: 58€                         

           Lilia Cano 

Anglès-NIVELL MIG 
Dimarts de 18:45 a 20:15 h 
Del 2/10 al 11/12 
Preu: 58€                          

           Lilia Cano 

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

Ioga integral-MATÍ 
Dimarts de 11:30 a 12:30 h 
Del 2/10 al 11/12  
Preu: 35€ + 18€/anuals 

Albert Sanjosé - 
Tanmay Yoga Espai 

Ioga integral-TARDA 
Dimarts de 19:45 a 20:45 h 
Del 2/10 al 11/12  
Preu: 35€ + 18€/anuals 

Albert Sanjosé - 
Tanmay Yoga Espai 

ASSOCIACIÓ VEÏNAL SANT ANDREU SUD 

L’Associació Veïnal Sant Andreu Sud organitza cursos per als seus 
associats. El Casal us proporcionarà tota la informació necessària. 



INFANTILS 

Aprendre anglès pot ser molt divertit si es fa d’una manera lúdica. 
Descobrir l’anglès jugant és possible i aquí ho podràs comprovar.  

Ioga Infantil 6-8 anys 
Dimecres de 17:30 a 18:20 h 
Del 3/10 al 12/12 
Preu: 230€                      YogaMeddy 

És una pràctica igualitària que permet aprendre a respirar, fer figures i 
calmar-se de manera divertida, en un entorn positiu i no competitiu. 
Quan això s’aconsegueix es millora la seva atenció i concentració.  
Taller obert a infants amb diversitat funcional. 

CURSOS 

Juga en anglès  
(de 5 a 7 anys) 

Dilluns de 17:30 a 18:20 h 
De l’1/10 al 10/12  
Preu: 33€ 

Lilia Cano 

Juga en anglès  
(de 8 a 10 anys) 
Dimarts de 17:30 a 18:20 h 
De l’1/10 al 10/12  
Preu: 33€ 

Lilia Cano 

Ritme i moviment  
(de 4 a 5 anys) 

Dijous de 17:30 a 18:20 h 
Del 4/12 al 13/12  
Preu: 27€ 

Pas a pas 

Ritme i moviment 
(de 6 a 7 anys) 
Dimarts de 17:30 a 18:20 h 
De l’1/10 al 10/12  
Preu: 33€ 

Pas a pas 

Aquí els infants són els protagonistes i es mouran al ritme de cançons 
actuals per prendre consciència del propi cos, treballar la psicomotrici-
tat ballant i passar una bona estona.  



PROJECTES COMUNITARIS 

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

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 posar 
en comú les seves experiències i els seus neguits en relació a la cri-
ança dels infants. 

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

Has comprat una peça de roba per al teu fill i només se l’ha posat una 
vegada? Et sap greu llençar-la i no saps què fer-ne? Nosaltres la guar-
dem 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.  

Grup de Criança 
Dilluns de 17 a 18:30 h 

Espai d’intimitat i escolta activa on les mares poden compartir els seus 
neguits, sorpreses i reptes en el procés de la criança. Es tractaran 
temes clau per criar els infants de manera respectuosa i conscient, i 
s’aprofundirà en la vivència de la maternitat i les noves dinàmiques 
familiars. 



Manualitats 
Dimarts de 17 a 20 h 

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 12 h   
Dimecres de 17 a 19 h 

Si t’agrada el patchwork, el ganxet, 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 13 h 

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 

Sant Andreu Fotogràfic 
Dijous de 18 a 20:30 h 

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 19 h 

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

Banc del Temps - Sant Andreu 
Dilluns de 19 a 20 h 

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. 



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

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 18:30 h  (Trobades quinzenals) 

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.  

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 

Cercle de dones 
Dijous de 19:30 a 20:30 h 

Espai de trobada on dones de totes les edats i condicions culturals 
poden parlar i reflexionar lliurement sobre qualsevol tema que surti a 
debat des d’una perspectiva de gènere. 



XERRADES 

Cicle de pintura: Impressionisme II 
Dilluns 29/10 a les 19 h                                                 Josep Lluís Buils

El Cicle de pintura permet endinsar-nos cada trimestre en un corrent 
artístic i, a través de la projecció d’imatges acompanyades dels co-
mentaris d’un expert, gaudir de l’art en majúscules. Aquesta xerrada la 
dedicarem a l’Impressionisme (2a part).  

Com reduir despeses fent un bon ús de la nevera 
Dimecres 26/09 a les 19 h                                              Toni Barrachina

Gràcies a petits gestos, podem reduir la despesa energètica de la 
nostra llar i, amb una bona organització, aconseguirem que els ali-
ments durin més temps frescos. 



XERRADES 

Tastets de música clàssica 
Dilluns 26/11 a les 19 h                                                       Miquel López

Els amants de la música clàssica no podeu faltar a la cita trimestral 
amb el nostre expert i el viatge que ens proposa a través de la història 
de la música clàssica.  

L’herència genètica 
Dijous 13/12 a les 19 h                                      Carme Gómez Pasamar

Us heu preguntat mai per què, si els 
vostres pares tenen Rh+, vosaltres 
sou Rh-? Es tracta d’una alteració? 
A partir d’uns pocs conceptes sobre 
genètica, intentarem respondre a 
aquestes preguntes per descobrir els 
mecanismes d’herència dels grups 
sanguinis. 

Feminismes: Mirades nord-sud 
Dijous 8/11 a les 19 h                       Associació de Dones Pal·las Atena

En el marc de la Tardor Solidària i en col·laboració amb l’Associació 
de Dones Pal·las Atena, organitzem la xerrada “Feminismes: Mirades 
nord-sud” per posar de manifest les diferències que pot suposar per a 
la dona viure en un indret o un altre i i reflexionar sobre les diferents 
lluites per defensar els seus drets i llibertats.  



Cris Blasco & Pat Sol 
Divendres 28/09 a les 19 h                                            Accés lliure                

Coincidint amb el Dia Internacional de la Sordesa, programem un 
concert molt especial: Una proposta de concert inclusiu en què les 
cançons d’autor de la Cris Blasco (veu i guitarra) són traduïdes a la 
llengua de signes per la Pat Sol (dansa i llengua de signes); en 
aquesta ocasió, vindran acompanyades d’una percussionista i, plega-
des, trencaran totes les barreres de comunicació entre escenari i 
públic.  

CONCERT  



CONCERT 

Pablo Martín 4tet 
Divendres 30/11 a les 19 h                                                     Accés lliure  

Format per Kike Pérez (bateria), Ernest Pipó (baix), Marc Capardón 
(piano) i Pablo Martín (saxo tenor), el grup presenta una aproximació a 
diferents estils jazzístics amb especial mirada al Hardbop. El seu reper-
tori es fixa en les composicions de Mark Turner, Kurt Rosenwinkel, 
Chris Cheek, John Coltrane... presentant també temes i arranjaments 
propis. 
Nascut al Taller de Músics de Barcelona, el grup compta amb l’experi-
ència d’haver actuat a la Nova Jazz Cava de Terrassa, a l’Auditori de 
Sant Cugat o a la Sala Robadors 23, així com en diversos festivals com 
el Festival de jazz de Platja d’Aro o el Festival “Jazz de Primavera” al 
CaixaForum. Paral·lelament, han col·laborat amb músics com la can-
tant Clara Luna i tenen en ment gravar el seu primer disc properament" 



MÚSICA I BALL 

Swing a la Plaça  
El 3r dissabte de cada mes de 12 a 14 h                  La Petita del Swing

Atenció a totes aquelles persones a qui els agradi ballar swing per-
què, a partir de setembre, gràcies a l’Oriol Olivé, el nostre professor 
de swing, tindrem ball a la Plaça del Metro Onze de Setembre el ter-
cer dissabte de cada mes. Serà a l’hora del vermut i aprofitarem el 
terra llis de la part central de la plaça per practicar els passos de 
swing que tant ens diverteixen. Es tracta d’una activitat oberta a to-
thom i sense limitacions de cap tipus, així que... Música i a ballar! 
 

    Dissabte 15 de setembre 

    Dissabte 20 d’octubre 

    Dissabte 17 de novembre 

    Dissabte 15 de desembre 



Grup resident a Barcelona dedicat a la interpretació de la música anti-
ga amb especial èmfasi en el repertori del segle XVIII de la que fora la 
Nova Espanya, actualment Mèxic. 
Així doncs, partitures com Las lecciones para violin solo d’Olivari, pe-
ces i danses pertanyents al Manuscrit Hague i a La Tablatura Musical, 
alguns Sonecitos del país, i també l’obra de destacats músics resi-
dents a la Nova Espanya (Sumaya, Jerusalem, entre d’altres), han 
tingut cabuda en la tasca de divulgació del patrimoni musical de Mèxic. 
Tente en el Aire està format per Alejandro Correa (violí), Cèlia raspall 
(violí), Marta Sala (violoncel), Joan Castillo (clavicèmbal), Josafath 
Larios (percussió), Eduardo Hernández (jarana) i Esther Ribot 
(soprano) que comptaran amb col·laboració de Juan Ramón Arceo 
(guitarra). 

CICLE: LA GUITARRA DE CONCERT 

Tente en el aire: “Una mirada al pasado” 
Divendres 19/10 a les 19 h                                 Accés lliure



CICLE: LA GUITARRA DE CONCERT 

Tangozzolla duet: “El tango de vanguarda” 

Divendres 23/11 a les 19 h                                  Accés lliure 

La Marie Perea (violí) i el Fix Nicolet (guitarra) interpreten Astor Pi-
azzola adaptant la seva música original a  aquesta formació reduïda. 
Així, a partir de la gran varietat de colors i matisos propis del tango 
creen, a través de la seva interpretació, una intimitat envoltant i emoti-
va. Un duet per gaudir en tots els sentits. 



CICLE: LA GUITARRA DE CONCERT 

Divagação 
Divendres 21/12 a les 19 h                                     Accés lliure

Divagação és un duet format per Ana Moreira (violoncel) i Elisabeth 
Roma (guitarra). Totes dues han desenvolupat la seva formació a Ca-
talunya i a l'estranger (Lisboa i Viena respectivament) i han dut a terme 
una intensa trajectòria concertística i pedagògica. 
El duet ens proposa un recorregut musical personal i lliure on escolta-
rem peces que tenen un significat especial i que els plau de compartir. 
Entenent la música com una forma de comunicar emocions, s'hi impli-
quen totes les experiències que han contribuït a fer de la música una 
necessitat de fer-la, d'escoltar-la i, en definitiva, de viure-la. 
Gran part del repertori proposat és escollit entre músiques que no són 
originals per aquesta formació. Per això la majoria de les peces estan 
arranjades, adaptades o recreades per elles mateixes. 



EXPOSICIONS 

Marqueteria: L’art de la fusta 
Inauguració dimecres 5/09 a les 19 h 
Del 3 al 28/09                                                           Roser Jové          

AV Sant Andreu Sud: Un passeig per la memòria 

Inauguració dilluns 1/10 a les 19 h  
De l’1 al  31/10                                 Associació Veïnal Sant Andreu Sud 

Roser Jové, andreuenca i extreballadora del complex industrial de 
Can Portabella, va començar a interessar-se per la marqueteria ara ja 
fa gairebé vint anys. Inicialment per a ella era només un passatemps, 
però ha acabat esdevenint molt més que això: s’ha convertit en un art 
que s’ha fet seu, que ha anat tro-
bant a través d’una temàtica molt 
diversa, des de paisatges rurals fins 
a cartells modernistes, passant per 
dibuixos infantils, abstractes o, al 
capdavall, per tot allò que l’atrapa i 

que vol plasmar a la fusta.  

L’Associació Veïnal Sant Andreu Sud és una organització sense ànim 
de lucre constituïda per veïns i veïnes de tot l’àmbit de Sant Andreu de 
Palomar interessats a buscar solucions de qualitat per als problemes 
col·lectius i que actuen formulant reivindicacions a les demandes dels 
drets sobre el benestar i la qualitat de vida.  
Aquesta exposició vol fer visible la tasca realitzada en els darrers 

anys, i les diferents persones que 
n’han format part i presentar al veïnat 
la nova junta constituïda el passat 
mes de maig.   



EXPOSICIONS 

Pintura per l’ànima 
Inauguració dilluns 5/11 a les 19 h 
Del 5/11 al 30/11                                                                  David Mateu

L’andreuenc David Mateu utilitza l’art 
com a via d’expressió per despertar la 
consciència i per elevar i sanar l’ànima. 
Cada quadre és una finestra de llum 
perquè l’ànima respiri i s’expressi amb 
llibertat. Són ponts d’unió entre el cel i la 
terra, entre el món visible i el món invisi-
ble. Són un viatge per tal de retrobar-se 
amb l’essència de sí mateix i tot allò que 
l’envolta. 

La llibertat dels colors i de la imaginació 
Inauguració dilluns 3/12 a les 19 h 
Del 3 al 28/12             Grup Pintors de Sant Andreu  

El mes de desembre serà una ex-
plosió de formes i colors. El Grup de 
Pintors de Sant Andreu ha deixat 
aflorar la seva imaginació en aques-
ta exposició col·lectiva que, de ben 
segur, no us deixarà indiferents. 



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. 

 


