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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
gestiona 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’ofereixen cursos, tallers, xerrades, projectes comunitaris,
exposicions, concerts i espectacles, cessions d’espai... Tota mena
d’activitats i serveis per satisfer les inquietuds i necessitats dels veïns i
les veïnes del barri.

Troba més informació a www.canportabella.cat

INSCRIPCIONS
Per renovar un curs s’ha d’haver assistit, com a mínim, al 75% de les
sessions del trimestre anterior.
No es podran fer més de dues inscripcions al mateix taller per persona.
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
INSCRIPCIONS:
A partir del 10 de desembre a les 9 h per els tallers en horari de matí.
A partir del 10 de desembre a les 16 h per els tallers en horari de tarda.
Inscripcions obertes a tothom.
CURSOS
RENOVACIONS:
Per aquelles persones que han realitzat ja han realitzat l’activitat el
trimestre anterior en el mateix horari.
Del 26 de novembre al 5 de desembre de 9 a 14 h i de 16 a 21 h.
INSCRIPCIONS:
A partir del 10 de desembre a les 9 h per els cursos en horari de matí.
A partir del 10 de desembre a les 16 h per els cursos en horari de tarda.
PROJECTES COMUNITARIS:
Es poden fer les inscripcions en qualsevol moment i són gratuïtes.

TALLERS
Els Tallers són aquelles activitats de caràcter trimestral que no requereixen continuïtat perquè la seva durada és limitada.

Posa’t en forma
ballant - Matí

Posa’t en forma
ballant - Tarda

Dimecres de 10 a 10:50 h
Del 16/01 al 20/03
Preu: 35€
Doris Pardo

Dilluns de 19:30 a 20:20 h
Del 14/01 al 18/03
Preu: 35€
Marta Gil

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

Risoteràpia
Dilluns d’11 a 12 h
Del 14/01 al 4/02
Preu: 14€

Inés Simarro

El riure és la resposta
universal per expressar
felicitat, diversió i
alegria, 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
El plaer de meditar
Dijous de 19 a 20 h
Del 17/01 al 21/03
Preu: 35€

Hilario Ibáñez-Camí Endins

Per viure amb serenor i pau no cal anar a llocs allunyats, buscar
experiències 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.

Informàtica i Internet - Iniciació
Dimecres de 18:30 a 19:30 h
Del 16/01 al 20/03
Preu: 35€

Néstor Plana

Si tens mòbil i no saps com guardar les teves fotografies, si t’agradaria 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 paciència i constància, tot és possible!

TALLERS INFANTILS I FAMILIARS
Estimulació sensorial (de 2 - 3 anys)
Dilluns de 17:30 a 18:20 h
Del 14/01 al 18/03
Preu: 30€

Daniela Escobar

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

Estimulació musical

Estimulació musical

Dimarts de 10:30 a 11:20 h
Del 15/01 al 19/03
Preu: 35€
Àngels Casas

Dimarts de 16:30 a 17:20 h
Del 15/01 al 19/03
Preu: 35€
Àngels Casas

(menys d’1 any - Matí)

(menys d’1 any - Tarda)

Afavorir el vincle entre el nadó i l’adult és possible a través de
l’estimulació 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
emocional de l’infant.

Estimulació musical

Estimulació musical

Dimarts de 11:30 a 12:20 h
Del 15/01 al 19/03
Preu: 35€
Àngels Casas

Dimarts de 17:30 a 18:20 h
Del 15/01 al 19/03
Preu: 35€
Àngels Casas

(d’1 a 3 anys - Matí)

(d’1 a 3 anys - Tarda)

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.

TALLERS INFANTILS I FAMILIARS
Manualitats creatives (de 4 a 5 anys)
Dimecres de 17:30 a 18:20h
Del 16/01 al 20/03
Preu: 30€

Daniela Escobar

És un taller pensat perquè els infants puguin explorar materials nous i,
a partir d’una proposta inicial, deixar aflorar la seva creativitat per crear
dissenys únics i personals. Si són molt petits, poden venir amb un
adult que els ajudi a ampliar la seva zona de confort i faci un
acompanyament del seu desenvolupament i creativitat, respectant en
tot moment el ritme de l'infant.

Balla amb el teu bebè
Dimecres d’11:15 a 12:10 h
Del 16/01 al 20/03
Preu: 35€

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).
Posa’t en forma amb el teu bebè i embarassades
Divendres d’11 a 11:50 h
Del 18/01 al 22/03
Preu: 35€

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,
un mes i mig, i en el cas de les embarassades, s’adaptaran els
exercicis segons l’estat de gestació.

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

MOVIMENT
Ball d’animació en línia - Avançat
Dilluns d’11:15 a
12:15 h
Del 14/01 al 18/03
Preu: 30€

Dimarts de 18:30
a 19:30 h
Del 15/01 al 19/03
Preu: 30€

Dijous d’11 a
12:15 h
Del 17/01 al 21/03
Preu: 10€

Montse Bou

Montse Bou

Araceli Sotelo

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,
merengue, pas-doble, bolero, rock, tango, country...

Swing - Iniciació
Dimecres de 20 a 20:50 h
Del 16/01 al 20/03
Preu: 45€

Oriol Olivé

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.

Roda cubana - Iniciació
Dijous de 20 a 20:50 h
Del 10/01 al 21/03
Preu: 39€

Noèlia Rodríguez

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.

CURSOS
SALUT I BENESTAR
Pilates-Matí

Pilates-Tarda

Dilluns de 10 a 10:50 h
Del 7/01 al 18/03
Preu: 39€
Peyo Adame

Dijous de 19 a 19:50 h
Del 10/01 al 21/03
Preu: 39€
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.

Gimnàstica abdominal hipopressiva
Dijous de 9:45 a 10:40 h
Del 10/01 al 21/03
Preu: 39€

Sonia Faria

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

Gimnàstica i estiraments
Dimarts de 10:15 a 11:10 h
Del 8/01 al 19/03
Preu: 39€

Lilia Cano

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

CURSOS
RECURSOS
Anglès-Nivell mig

Anglès-Nivell mig

Dilluns de 18:45 a 20:15 h
Del 7/01 al 18/03
Preu: 58€
Lilia Cano

Dimarts de 18:45 a 20:15 h
Del 8/01 al 19/03
Preu: 58€
Lilia Cano

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

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.

Ioga integral-Matí

Ioga integral-Tarda

Dimarts de 11:30 a 12:30 h
Del 8/01 al 19/03
Preu: 35€ + 18€/anuals
Albert Sanjosé

Dimarts de 19:45 a 20:45 h
Del 8/01 al 19/03
Preu: 35€ + 18€/anuals
Albert Sanjosé

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

CURSOS
INFANTILS
Juga en anglès
(de 5 a 7 anys)

Juga en anglès
(de 8 a 10 anys)

Dilluns de 17:30 a 18:20 h
Del 14/01 al 18/03
Preu: 30€
Lilia Cano

Dimarts de 17:30 a 18:20 h
Del 8/01 al 19/03
Preu: 33€
Lilia Cano

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

Ritme i moviment
(de 4 a 5 anys)

Ritme i moviment
(de 6 a 7 anys)

Dijous de 17:30 a 18:20 h
Del 10/01 al 21/03
Preu: 33€
Jèssica Arrufat

Dimarts de 17:30 a 18:20 h
Del 8/01 al 19/03
Preu: 33€
Jèssica Arrufat

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

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.

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
criança 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
guardem perquè una altra família la pugui aprofitar i tu et puguis
beneficiar del que hagi pogut deixar algú altre.

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.

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.

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.

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.

Tertúlia Literària
Dilluns de 18 a 20 h

Si t’agrada la literatura, ja sigui poesia o narrativa, de creació pròpia o
d’escriptors consolidats… I sobretot, si el que t’agrada és compartir-ho
amb altres persones que estimen els llibres, apropa’t els dilluns a la
tarda a Can Portabella.

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’organitzaran xerrades, exposicions, rutes, tallers i moltes coses
més!

L’Hortet
Dimarts de 18 a 19 h

T’agradaria practicar l’horticultura 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 contacte gent del barri que s’ofereix per a
l’intercanvi de favors en cadena sent les
hores l’única moneda de canvi.

PROJECTES COMUNITARIS
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
culturals, les exposicions, etc.? Doncs vine a trobar gent com tu i
dissenyeu plegats les sortides culturals que més us agradin.

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
Portabella posem a la teva disposició una prestatgeria d’intercanvi de
llibres i un racó de lectura perquè no deixis de gaudir-ne.

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!

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
Benvinguda i Recursos Sanitaris del barri
Dimecres 30/01 d’11 a 12:30 h
Cal inscripció prèvia

CAP Sant Andreu

Coneix tots els recursos sanitaris que tens al teu barri de la mà dels
professionals del CAP. Xerrada inclosa dins del programa Escola de
Salut.

Què necessiten els infants de 0 a 3 anys?
Dilluns 14/01 a les 17:30 h

Cristina Oliva

De 0 a 3 anys es posen les bases afectives i cognitives de la persona
però sovint no sabem exactament què necessiten els bebès i els
infants petits i ens influencien mites culturals o generacionals.
Parlarem de com podem acompanyar les necessitats i el creixement
de les nostres filles i fills de manera òptima i profunda, tot entenent el
que podem esperar en cada etapa vital i què caracteritza l'espècie
humana.

Relaxació
Dimecres 6/02 d’11 a 12:30 h
Cal inscripció prèvia

CAP Sant Andreu

El dia a dia ens porta molt estrès, vine i t’ensenyarem algunes tècniques per relaxar-te. Xerrada inclosa dins del programa Escola de
Salut .

XERRADES
Tastets de música clàssica
Dilluns 18/02 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.

Cicle de pintura: Impressionisme III
Dilluns 11/03 a les 19 h

Josep Lluís Buils

Arribem a la tercera entrega que el Josep Lluís Buils dedica a
l’Impressionisme dins el cicle de xerrades sobre pintura.
No cal haver assistit a les xerrades anteriors.

La saviesa del cicle femení
Dijous 7/03 a les 18:30 h

Margarita Fernández

Observar i comprendre el cicle
menstrual permetrà conèixer-nos
millor a nosaltres mateixes i entendre
la connexió que tenim amb la natura.

“L’arbre de l’úter” d’Agnès Mateu

MÚSICA I BALL
Swing a la Plaça
El 3r dissabte de cada mes de 12 a 14 h

La Petita del Swing

La millor manera de fer passar el fred de l’hivern! Apropa’t a la plaça
del Metro Onze de Setembre a l’hora del vermut i comprova-ho.
Aprofitarem el terra llis de la part central de la plaça per practicar les
passos de swing que tant ens diverteixen. Es tracta d’una activitat
oberta a tothom i sense limitacions de cap tipus, així que... Música i a
ballar!

Aquestes són les dates de les ballades d’aquest trimestre:
· Dissabte 19 de gener
· Dissabte 16 de febrer
· Dissabte 16 de març

XARXA POÈTICA SANT ANDREU
Poètica és una iniciativa conjunta de quatre equipaments (Can
Portabella, L’Harmonia, Centre Cívic La Sagrera i Espai 30) per
acostar la poesia als veïns i veïnes del Districte de Sant Andreu.
Cadascun d'aquests centres acollirà un espectacle poètic durant el
mes de febrer.
Trobaràs la programació completa a www.canportabella.cat

Meritxell Gené: “Després dels esbarzers”
Divendres 8/02 a les 19 h

Accés lliure

La Meritxell Gené presenta el seu primer poemari, “Després dels
esbarzers” (Pagès editors, 2018).
La cantautora de Les Garrigues ha dedicat bona part de la seva
producció musical a cantar els grans poetes dels Països Catalans. En
aquest sentit, el 2013 va publicar “Així t’escau la melangia”, un disc
homenatge a Màrius Torres, el seu poeta de capçalera, i el 2015,
“Branques” (ambdós editats per Klämor records).
També l’hem vist participar en diversos projectes amb d’altres artistes
com “Les Kol·lontai”,
“Nictàlgia” o “La mirada
violeta”.
Ara s’ha decidit a
escriure els seus propis
versos i aviat els
publicarà en CD.
Dedica l’obra a la seva
mare que va morir
quan ella tot just
Andrew Colon
començava a caminar.

CICLE: LA GUITARRA DE CONCERT
The Abudbuls: “Sons de la Mediterrània”
Divendres 22/02 a les 19 h

Accés lliure

The Abudbuls és un duet que neix a Barcelona al 2016 format pel turc
Bora Edizel a la guitarra flamenca i per l’italià Emilio Tarallo a la trompeta, El projecte d’aquests dos músics mescla la música balcànica, el
jazz, el flamenc i sonoritats orientals i africanes oferint un repertori de
temes propis que es presten a la improvisació.
Edizel i Tarallo celebren
la seva amistat a cada
actuació i procuren fer
arribar aquesta sinergia
al públic a través de
l’alegria i les bones
vibracions de la seva
música.
Plegats han tocat a
Barcelona, Teramo,
Nàpols, Salerno i
Battipaglia, la ciutat
natal de Tarallo.

CICLE: LA GUITARRA DE CONCERT
Sanja Plohl: “Paisatges llatinoamericans”
Divendres 22/03 a les 19 h

Accés lliure

Nascuda a Eslovènia, Plohl va ingressar a una escola estatal de
música als 8 anys per estudiar piano i guitarra. Va continuar els seus
estudis de guitarra al Conservatori de Música de Maribor, a la
Universitat de Liubliana, a la Universitat de Música i Teatre de Rostock,
al Conservatori Reial de La
Haya i a la Universitat
Mozarteum de Salzburg. Ha
guanyat més de 30 premis
internacionals, inclosos els
primers premis al Festival de
Guitarra de Còrdoba, el Premi
Ivor Mairants de Londres i el
Concurs Internacional de
Guitarra de Sevilla.
Va escriure les seves
primeres composicions per a
guitarra i altres instruments a
l’adolescència però va acabar
prioritzant a la seva tasca
com a concertista.
Actualment, treballa en noves
obres i estudia composició
sota la tutela del mestre
Eduardo Morales-Caso.

EXPOSICIONS
Islàndia
Inauguració dilluns 7/01 a les 19 h
Del 7 al 31/01

José Luís Arias - Photosagrera

José Luís Arias, veí de la Sagrera i membre de l’Associació
Photosagrera, ens mostra la grandesa d’un país únic en què podem
sentir la terra viva i veure tot tipus d’animals en llibertat, com ara
cavalls, rens, foques, dofins o balenes.
Recorrent la solitària carretera que bordeja l’illa, ens trobem guèisers,
cascades, volcans, llacs i fiords.
Un gaudi per als sentits i una festa
per als amants de la fotografia que,
com el José Luís, s’han d’aturar
cada 100 metres per disparar amb
la seva càmera i retre homenatge
a aquest paratge tan singular.

La publicitat de la pàgina 2 (1958-1962)
Inauguració dilluns 4/02 a les 19 h
Del 4 al 28/02

Lluís Ros Martori

Lluís Ros ha guardat durant 60 anys portades de
“La Vanguardia” en una capsa i ens les ha portat
a Can Portabella com una curiositat.
Revisant, plegats, aquella capsa, ens ha cridat
l’atenció la publicitat que hem anat trobant cada
vegada que giràvem pàgina. Hem rigut, ens hem
sorprès, ens hem emocionat i, també, ens hem
posat les mans al cap. Vols rememorar aquells
anuncis? Descobreix com era la publicitat de
finals dels 50.

EXPOSICIONS
20mil llegües de viatge interior
Inauguració dilluns 4/03 a les 19 h
Del 4 al 29/03

Aniola Guilera

Aquest és un viatge de l’autora cap a les profunditats del seu propi
ésser des de la seva condició de dona, mare i filla.
Un viatge en què ha navegat per mars agitats, tempestes elèctriques i
oceans d’una calma neta i brillant. Ha volat fins tocar el cel i la lluna
presa de la més aclaparadora passió, i s’ha sentit caure al buit a tota
velocitat mentre el pànic s’apoderava de si mateixa. Ha transitat per
l’amor infinit, per la por i per l’eufòria, per la ràbia i per la tristesa més
profunda, per la soledat i pel retrobament amb la màgia de les petites
coses... I així, poc a poc, va construint-se i, de mica en mica, les
pinzellades van omplint les teles, teixint un pont invisible que uneix la
vida i l’art.
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