
Casal de Barri  
Can Portabella  

Programació 
trimestral 
de tallers  
i activitats  
 
Setembre >  
Desembre 2019 



NORMATIVA D’INSCRIPCIONS 

INSCRIPCIONS ALS CURSOS I TALLERS 

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. 

Del 16 de setembre al 18 d’octubre a les 9 h. pels tallers en horari de 
matí. 
Del 16 de setembre al 18 d’octubre a les 16 h. pels tallers en horari de 
tarda. 

INSCRIPCIONS DE BALL EN LÍNIA 

Les inscripcions al taller de Ball en línia seran per ordre d’arribada en els 
següents horaris: 
Ball en línia inicial (dilluns o dijous): A partir del 9 de setembre a les 9 h. 
Ball en línia avançat (dimarts) : A partir del 9 de setembre a les 16 h. 

INSCRIPCIONS D’ESTIMULACIÓ MUSICAL 

Les inscripcions al taller d’estimulació musical seran per sorteig el 17 de 
setembre. (Vegeu els horaris a la pàgina següent). 



Estimulació musical  
(menys d’1 any - Matí)  

Dimarts de 10:30 a 11:20 h 
De l’1/10 al 10/12   
Preu: 39€              Àngels Casas  

Estimulació musical  
(menys d’1 any - Tarda)  

Dimarts de 16:30 a 17:20 h 
De l’1/10 al 10/12   
Preu: 39€              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’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  
(d’1 a 3 anys - Tarda)  

Dimarts de 17:30 a 18:20 h 
De l’1/10 al 10/12   
Preu: 39€              Àngels Casas  

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

Dimarts de 11:30 a 12:20 h 
De l’1/10 al 10/12   
Preu: 39€             Àngels Casas  

TALLERS FAMILIARS 

Les inscripcions al taller d’estimulació musical seran per sorteig el 
dia 17 de setembre. Les persones interessades s’hauran d’apuntar 
des del12 de setembre fins 1h abans del sorteig per telèfon o mail. Per 
formalitzar la inscripció caldrà que en el moment de realitzar el sorteig 

hi hagi un representant de l’infant al centre. 

 · Estimulació musical –1 any matí: A les 10 h 
 · Estimulació musical d’1 a 3 anys matí: A les 11 h 
 · Estimulació musical –1 any tarda: A les 16 h 
 · Estimulació musical d’1 a 3 anys tarda: A les 17 h 



TALLERS FAMILIARS 

Manualitats creatives (de 4 a 5 anys) 
Dijous de 17:30 a 18:20h 
Del 3/10 al 12/12 excepte el 4/11 i el 5/12 
Preu: 32€               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 acompa-
nyament del seu desenvolupament i creativitat, respectant en tot     
moment el ritme de l'infant. 

Estimulació sensorial (de 2 a 3 anys) 
Dilluns de 17:30 a 18:20 h 
Del 30/09 al 9/12  excepte el 4/11 
Preu: 35€                      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... 



TALLERS FAMILIARS 

Gimnàstica pre-part i 
post-part - Matí 

Divendres d’11 a 11:50 h 
Del 4/10 al 13/12 excepte el 6/12 
Preu: 32€ 
                Leticia Cancelo 

Balla amb el teu nadó  
Dimecres d’11:15 a 12:10 h 
Del 2/10 a l’11/12 
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. (Recomanable disposar de motxilla portabebè). 

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. 

Gimnàstica pre-part i 
post-part - Tarda 

Dijous d’18 a 18:50 h 
Del 3/10 al 12/12 excepte el 5/12 
Preu: 35€   
                Leticia Cancelo 



CURSOS 

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 
De l’1/10 al 10/12                                                                             
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. 

Gimnàstica abdominal hipopressiva 
Dijous de 9:45 a 10:40 h 
Del 3/10 al 12/12 
Preu: 39€                                               Sonia Faria 

SALUT I BENESTAR 

Pilates-Matí  
Dilluns de 10 a 10:50 h 
Del 30/09 al 9/12 
Preu: 39€               Peyo Adame 

Pilates-Tarda 

Dijous de 19 a 19:50 h 
Del 3/10 al 12/12 excepte el 5/12  
Preu: 35€               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. 

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



CURSOS 

Posa’t en forma     
ballant - Matí  
Dimecres de 10 a 10:50 h 
Del 2/10 a l’11/12 
Preu: 39€                Doris Pardo 

Posa’t en forma     
ballant - Tarda 

Dilluns de 19:30 a 20:20 h 
Del 30/09 al 9/12  
Preu: 39€                     Marta Gil 

Cuidar-se no sempre és avorrit. Aquest taller transforma els exercicis de 
fitness en passes de ball senzilles al ritme de música dance, llatina, etc.  

El Txi Kung és un compendi d’exercicis provinents d'una llarga tradició 

xinesa de treball corporal i cultiu de la energia interna, els principis 

dels quals estan basats en la suavitat dels moviments, la regulació de 

la respiració i la focalització de la ment. Enfortim la salut i capacitats 

curatives i ens aporten equilibri." 

Txi Kung 
Divendres de 10 a 10:50 h 
Del 4/10 al 13/12 excepte el 6/12 
Preu: 32€                                         Isabel Jiménez 

ASSOCIACIÓ VEÏNAL SANT ANDREU SUD 

Per inscriure’s a aquest taller s’ha de ser soci de l’AVV Sant Andreu Sud.  

Ioga integral-Matí 
Dimarts de 11:30 a 12:30 h 
Del 8/10 al 10/12  
Preu: 35€ + 18€/anuals 

Albert Sanjosé  

Ioga integral-Tarda 
Dimarts de 19:45 a 20:45 h 
Del 8/10 al 10/12  
Preu: 35€ + 18€/anuals 

Albert Sanjosé  



CURSOS 

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.  

Ball d’animació en línia - Inicial 
Dilluns d’11:15 a 12:15 h 
Del 30/09 al 9/12 
Preu: 39€                                                                               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,          
merengue, pas-doble, bolero, rock, tango, country... 

MOVIMENT 

Swing - Iniciació 
Dimecres de 20 a 20:50 h 
Del 2/10 a l’11/12 
Preu: 45€                                   La Petita del Swing 

Ball d’animació en línia - Avançat 
Dimarts de 18:30 a 19:30 h 
De l’1/10 al 10/12 
Preu: 39€                                                                               Montse Bou 

Ball d’animació en línia - Inicial 
Dijous d’11 a 12 h 
Del 3/10 al 12/12 
Preu: 11€                                                                            Araceli Sotelo 



CURSOS 

Vols aprendre a guardar les teves fotografies a l’ordinador?           
T’agradaria saber navegar per Internet i poder guardar tota la         
informació en carpetes? Doncs aquest és el teu taller. Anirem      
avançant a mida que aneu resolent els vostres dubtes. Amb paciència 
i constància, tot és possible! 

RECURSOS 

Anglès - Nivell mig 
Dilluns de 18:45 a 20:15 h 
Del 30/09 al 9/12  
Preu: 58€           Lilia Cano 

Anglès - Nivell mig 
Dimarts de 18:45 a 20:15 h 
De l’1/10 al 10/12  
Preu: 58€                    Lilia Cano 

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

Informàtica i internet - Nivell inicial 
Dimecres de 18:30 a 20 h 
Del 2/10 a l’11/12  
Preu: 58€                    Belibut 

Tens curiositat pel piano? T’agradaria aprendre a tocar-lo? En aquest 
curs podràs tenir les nocions bàsiques per poder sorprendre a     
amistats i familiars i t’emportaràs un piano plegable cap a casa per a 
que puguis assajar. 

Iniciació al piano - Adults 
Dimarts de 19:30 a 20:30 h 
De l’1/10 al 10/12  
Preu: 69€                                         Susana Martínez 



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.  

Juga en anglès  
(de 5 a 7 anys) 
Dilluns de 17:30 a 18:20 h 
Del 30/09 al 9/12  
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) 
Dimecres de 17:30 a 18:20 h 
Del 2/10 a l’11/12   
Preu: 33€ 

                               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              
psicomotricitat ballant i passar una bona estona.  

CURSOS INFANTILS 



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   
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. 

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

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. 



PROJECTES COMUNITARIS 

Manualitats 
Dimarts de 17 a 19 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. 

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 

Quedem per caminar 
Dijous de 9 a 12 h   

Per començar amb bon peu el nou curs, 
et proposem anar a caminar tots els  
dijous al matí. Una bona manera de fer 
salut i conèixer llocs i rutes interessants. I 
si ho vols, també podràs fer les teves          
propostes de sortida.    

Jocs de taula 
Divendres de 17 a 19 h 

Us convidem a que vingueu a passar una bona estona jugant a jocs 
de taula perquè, a més a més de permetre compartir un bon moment 
amb altres persones i passar la tarda ben entretinguda, també ajuda a 
tenir actiu el nostre cervell i això és clau per a un envelliment         

saludable. Els jocs de taula ajuden a exercir la ment i s’ha d’aprofitar! 

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.  
No és necessari acudir a les trobades quinzenals per tal de formar part  
del grup i rebre les propostes culturals. 



PROJECTES COMUNITARIS 

Sant Andreu Fotogràfic 
Dijous de 16:30 a 19:30 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 

Veniu a l’hortet a aprendre i a  desco-
brir, amb els vostres infants, les  
tècniques i trucs de l’horticultura. 
Aquí teniu un espai on plantar-hi el 
que vulgueu, i compartir una bona 
estona i endur-vos part de la collita!  

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. 



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’a-
gradaria 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 con-
versa? 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 

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.  

Reconstruint conceptes: Masculinitat(s) i feminitat(s) 

Dimecres 03/10 a les 19 h                                              Sandra Vilaseca 
Desmuntarem els rols de gènere, amb les "noves" masculinitats i  
feminitats, trencant tot estereotip de gènere marcat prèviament i que la 
societat ha normalitzat de manera forçosa.  

Tastets de música clàssica 
Dilluns 14/10 a les 19 h                                                       Miquel López 

Dones al llarg de la història 
Dimarts 15/10 a les 11 h                                            CAP - Sant Andreu 

Xerrada dins del Setmana de la Gent Gran a càrrec de les             
especialistes del CAP-Sant Andreu   

Tertúlia flamenca 
Dilluns 4/11 a les 19 h                                                         Miquel López 

El Miquel López dinamitzarà aquesta trobada oberta perquè els més 
flamencs puguin compartir la seva passió per aquest gènere.  



Cicle de pintura: Henri Matisse i el fauvisme 
Dilluns 9/12 a les 19 h                                                    Josep Lluís Buils 

Com cada trimestre, les xerrades del cicle de pintura ens acosten a un 
pintor i a un moviment pictòric. En aquesta ocasió farem una parada 
al París de principis del segle XX per conèixer al genial Henri Matisse. 

Salut mental o psicopatologia 
Dilluns 11/11 a les 19 h                                                      Blanca Bueno 

Existeix tota una gamma de graus de salut mental, però no hi ha una 
línia divisòria que separi amb precisió a la persona mentalment sana 
de la que no ho està. En aquesta xerrada parlarem sobre les         
diferències entre la tristesa/depressió, entre els nervis/ansietat/estrès 
o manies/trastorn obsessiu compulsiu.   

XERRADES 



L’apoderament femení és una  
paraula molt utilitzada els darrers 
anys però les dones portem      
practicant-ho des de fa molt i molt 
de temps. Vols saber des de quan? 
T’invitem a descobrir-ho escoltant i 
participant en aquest compendi 
d’històries plenes de força i humor.  

ACTIVITAT 

Armari d’intercanvi de roba infantil 
Dimarts 10 i dijous 12/09 de 10 a 13 i de 16 a 19 h 

Arriba la tardor i toca fer el canvi d’armari. Ens ajudeu?  
Com ja sabeu, L’Armari de Can Portabella és un projecte comunitari 
que facilita l’intercanvi de roba infantil de 0 a 7 anys entre les famílies 
que veniu al  casal. Si voleu  par-
ticipar més enllà de l’intercanvi, 
ens podeu donar un cop de mà a 
endreçar la roba que tenim al 
magatzem, sereu les primeres a 
descobrir les novetats que hi ha a 
l’armari comunitari i us  podreu 
endur cap a casa tot allò que 
necessiteu perquè els vostres 
infants no passin fred. 

Contacontes adult: Yo te cuento, chica... 
Dijous 26/09 a les 19 h                                                  Susana Martínez 



Hondar 2050                                         
Dimecres 27/11 a les 18:30 h                                  

Vivim a una societat de consum i ens despreocupem completament de 
la sort dels nostres objectes d’ús diari un cop aquests han acabat la 
seva vida útil. Cada ciutadà espanyol produeix de mitja quasi 450Kg de 
brossa anualment, reciclant menys del 30%. La brossa que produïm no 
la volem ni olorar ni veure. Però, què passa quant aquesta brossa  
arriba al mar? Quines són les conseqüències per a la fauna i flora  
marines? Quines són les conseqüències i riscos per aquella persona 

que va deixar aquella cullera de plàstic a la platja fa 10 anys? 

DOCUMENTAL 

Aula Ambiental  
Districte de Sant Andreu 



Eva + Adán                                        JJGG Producciones 
Divendres 27/09 a les 19 h                                    Accés lliure 

L’Eva és restauradora de quadres d’un museu de Barcelona, porta 7 
anys sent la parella de l’Adán però la relació no és del tot idíl·lica,  
sobretot després de la infidelitat d’ell. Eva, a més, arrossega serio-
sos problemes amb l’alcohol degut a les seves pors i inseguretats. 
Per posar-hi remei, decideix anar a la consulta d’una psicòloga... 

Que  també es diu Eva. 

TEATRE 

Direcció i dramatúrgia 
Julio García 
Repartiment 

Brisa Ronda, Txema Escorsa, 
Laura Carbonell i Raquel Fresno 



Amb-POR-derades. Dissertacions esperpèntiques 
sobre poder i gènere.                Companyia Entre Parèntesis 
Divendres 22/11 a les 19 h                                    Accés lliure 

On comença l’assetjament? M’han assetjat? Seria igual si fos un    
home? Aquestes i altres preguntes van portar a la companyia Entre 
Parèntesis a un procés de recerca teatral sobre el tema de les       
relacions de poder basat en experiències personals i en les notícies 

sobre més i més casos d'assetjament. 

Amb-POR-derades és el resultat d’aquest procés, un batibull      
d’escenes esperpèntic però divertit on, lluny d’alliçonar, només vo-
lem entendre una mica millor el món on vivim i els valors amb què 

ens hem educat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Direcció i dramatúrgia: Joan Sureda 

Repartiment: Cristo Bento, Irina García, Marc Noguera, Montse 

Calvo, Pachy Camacho, Oriol Gibert, Virginie Ribés. 

 

 

TEATRE 



MÚSICA I BALL 

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

Apropa’t a la plaça del Metro Onze de Setembre a l’hora del vermut. 
Aprofitarem el terra llis de la part central de la plaça per practicar les 
passes 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! 
Aquest trimestre es ballarà els dies: 
 · Dissabte 21 de setembre 
 · Dissabte 19 d’octubre 
 · Dissabte 16 de novembre 
 - Dissabte 21 de desembre 

Fotografia de Rosa Maria Tomàs Bru 



CICLE: LA GUITARRA DE CONCERT 

Banus Duo: “Windows” 
Divendres 11/10 a les 19 h                                     Accés lliure

Banus Duo, duet format per Laia Santamaria, clarinet i Laura     
Fontanals, guitarra presenten el seu primer projecte musical 
Windows, una proposta que combina el tango i la música llatino-
americana amb obres contemporànies. Diferents estils contraposats 

que ens ofereixen els segles XX i XXI. 

El compositor i bandoneonista argentí Astor Piazzolla (1921-1992), 
considerat un dels compositors de tango més famosos del món, ens 
explica, a través de la seva Història del Tango, com es va produir i 

desenvolupar el tango des de la seva creació fins a dia d’avui. 

Aquesta història del tango estarà mesclada amb una altra obra que 
ens ofereix el compositor americà Peter Schickele (1935). Es tracta 
de Windows, una obra 
formada per tres petits 
moviments que obre 
una finestra amb un 
doble joc: contemplar 
l’exterior o bé endinsar-
se en una experiència 

introspectiva. 

Per completar el progra-
ma, el duet interpretarà 
obres de Joaquín Ro-
drigo, Jan Freidlin i 

Maurice Ravel.  



CICLE: LA GUITARRA DE CONCERT 

Barroso-Delgado-Ribó Trio: “Jazz fusió” 
Divendres 15/11 a les 19 h                                     Accés lliure

Aquest trio neix de l’encontre de tres músics establerts a Barcelona 
durant l’any 2018. Darío Barroso (guitarra), Lucas Delgado (piano/
teclat) i Pol Ribó (bateria/percussió). 
Havent recorregut camins diferents i carregats d’un variat bagatge i 
experiència musical, els components d’aquesta formació es troben en 
un moment de simbiosi estètica en el que el seu gust musical         
coincideix de manera natural i comencen a compartir estones de   
música i aprenentatge comú. Comencen a descobrir noves sonoritats a 
través de la música llatina i ibèrica, el flamenc, el jazz i altres músiques 
populars, fet que els porta a crear també música original en la        
formació. 
Així doncs, el repertori del grup està format per música original dels 
tres components i interpretacions de cançons d’arreu del món amb una 
forta arrel popular. 



CICLE: LA GUITARRA DE CONCERT 

Josep Manzano: “Recital íntim” 

Divendres 13/12 a les 19 h                                     Accés lliure

 

 

Un recorregut per peces clàssiques i populars dels últims dos segles, 
des de danses de moda al romanticisme del XIX, com el vals o la 
polka, fins a temes de música pop, d'autors com Carlos Santana o 
Eric Clapton, passant pel jazz o la música llatina. El seu repertori 
inclou peces de compositors amb obres per a guitarra tan reconeguts 
com Tàrrega, Ferrer, Falla o clàssics del jazz com Django Reindhart. 
En el concert, Manzano presenta algunes de les peces que ha 
enregistrat per el seu darrer disc “Recital íntim”, el quart de la seva 
discografia com a solista. 
Josep Manzano es gironí, titulat 
superior en guitarra pel Liceu. Ha 
realitzat nombrosos concerts i 
gravacions per a la radio i televisió, 
tant com a solista com formant part 
de grups de música de cambra. Ha 
estat convidat a participar a diversos 
festivals, tant com a concertista, 
com a docent o membre del jurat de 
concursos internacionals, tant al 
nostre país com a Europa, Amèrica i 
Àsia. És professor de guitarra a 
l’Escola de Música del Gironès i 
fundador del Festival de Guitarra 

Girona-Costa Brava.  



EXPOSICIONS 

Paisatges 
Inauguració dilluns 09/09 a les 19 h        
Del 2 al 27/09                                                                      Miquel Simón 

Bucòlica 
Inauguració dimarts 1/10 a les 19 h  
De l’1 al 31/10                                                                         Josep Font 

En Miquel Simón Gracia és pintor 
autodidacte i pertany al Grup de 
Pintors de Sant Andreu, en aquesta 
exposició ens ofereix part de la seva 
obra en la temàtica de Paisatge. 
Son paisatges, principalment, del 
Baix Empordà, d'Itàlia i d'Holanda i     
realitzats en la modalitat d'oli sobre 

tela.  

Josep Font és veí de Sant Andreu de 
Palomar i membre del Grup de    
Pintors de Sant Andreu. La seva obra 
es divideix, principalment, en paisatge 
i abstracte.  
En aquesta ocasió ens porta 
“Bucòlica”: Un recull de paisatges i un 
retorn al seu poble natal, Sant Julià 
de Vilatorta. 



EXPOSICIONS 

Dones diverses: Violències i resiliències en el 
camí de dones que transiten, dones trans* 
Del 4/11 al 29/11                                                          Associació Acathi 

Textos, imatges i objectes simbòlics que parlen de violència en l’àmbit 
de la parella; en els serveis públics (violència estructural); vulneració 
de drets en l’àmbit formatiu, laboral o 
penitenciari; situacions d’explotació, 
discriminació, amenaces o agressions; 
manca de reconeixement/negació com 
a dones en cercles íntims com la   
família, les amistats, les relacions   
afectiu-sexuals, etc. 

Mostra de creacions i recreacions 
Inauguració dimecres 4/12 a les 19 h  
Del 2 al 24/12                                                        Teixint Can Portabella 

El projecte comunitari Teixint Can 
Portabella ens mostra part de les 
seves creacions i re-creacions ja 
que, bona part de l’exposició es 
basa en el reaprofitament i 
transformacions de peces de roba 
vella per tal de donar-li una 

segona vida.  



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. 


