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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 2 de desembre al 31 de gener a partir de les 9 h. pels tallers en 
horari de matí. 
Del 16 de desembre al 31 de gener a partir de les 16 h. pels tallers en 
horari de tarda. 

RENOVACIONS ALS CURSOS 

Per aquelles persones que han realitzat ja han realitzat l’activitat el        

trimestre anterior en el mateix horari. 

Del 18 al 26 de novembre de 9 a 14 h i de 16 a 21 h.  

INSCRIPCIONS D’ESTIMULACIÓ MUSICAL 

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



Estimulació musical  
(menys d’1 any - Matí)  

Dimarts de 10:30 a 11:20 h 
Del 14/01 al 24/03   
Preu: 39€              Àngels Casas  

Estimulació musical  
(d’1 a 2 anys - Tarda)  

Dimarts de 16:30 a 17:20 h 
Del 14/01 al 24/03   
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 
Del 14/01 al 24/03   
Preu: 39€              Àngels Casas  

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

Dimarts de 11:30 a 12:20 h 
Del 14/01 al 24/03   
Preu: 39€             Àngels Casas  

TALLERS FAMILIARS 

Les inscripcions al taller d’estimulació musical seran per sorteig el 
dia 17 de desembre. Les persones interessades s’hauran d’apuntar 
des del12 de setembre fins 1h abans del sorteig per telèfon o correu 
electrònic. 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 10:30 h 
 · Estimulació musical d’1 a 3 anys matí: A les 11:30 h 
 · Estimulació musical d’1 a 2 anys tarda: A les 16:30 h 
 · Estimulació musical d’1 a 3 anys tarda: A les 17:30 h 



TALLERS FAMILIARS 

Manualitats creatives (de 4 a 5 anys) 
Dijous de 17:30 a 18:20h 
Del 16/01 al 26/03  
Preu: 39€              Daniela Escobar 

Taller familiar on els infants coneixeran diferents artistes plàstics i, a 
través de les manualitats creatives, faran representacions de les  
seves obres. 

Estimulació sensorial (de 2 a 3 anys) 
Dilluns de 17:30 a 18:20 h 
Del 13/01 al 23/03  
Preu: 39€                      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... 



TALLERS FAMILIARS 

Gimnàstica pre-part i 
post-part - Matí 

Divendres d’11 a 11:50 h 
Del 17/01 al 27/03  
Preu: 39€ 
                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. 

Gimnàstica pre-part i 
post-part - Tarda 

Dijous de 18 a 18:50 h 
Del 16/01 al 26/03  
Preu: 35€   
                Leticia Cancelo 

Autoestima per a les dones 
Divendres de 11 a 13 h 
Del 17/01 al 20/03  
Preu: Gratuït                      PIAD San Andreu 

Taller que pretén crear un espai on les dones puguin entendre millor 
el funcionament del cos, la ment i les emocions. Es treballarà per  
redescobrir el propi potencial i expressar-se a través del moviment i la 
presa de consciència, afavorint el benestar i la salut emocional, física 
i relacional, i potenciant els propis recursos, habilitats i competències. 
Cal inscripció prèvia al PIAD Sant Andreu. 

TALLER DEL PIAD SANT ANDREU 



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 
Del 7/01 al 24/03                                                                              
Preu: 42€             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 9/01 al 26/03 
Preu: 42€                                               Sonia Faria 

SALUT I BENESTAR 

Pilates-Matí  
Dilluns de 10 a 10:50 h 
Del 13/01 al 23/03 
Preu: 39€               Peyo Adame 

Pilates-Tarda 

Dijous de 19 a 19:50 h 
Del 9/01 al 26/03   
Preu: 42€               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 
Dilluns de 19:30 a 20:20 h 
Del 13/01 al 23/03  
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 la música dance i llatina.  

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

xinesa de treball corporal i cultiu de l’energia interna, els principis del 

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

respiració i la focalització de la ment. Enforteix la salut i les capacitats 

curatives i ens aporta equilibri. 

Txi Kung 
Divendres de 10 a 10:50 h 
Del 10/01 al 27/03 
Preu: 39€                                         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 7/01 al 24/03  
Preu: 35€ + 18€/anuals 

TanmaYoga Espai 

Ioga integral-Tarda 
Dimarts de 19:45 a 20:45 h 
Del 7/01 al 24/03  
Preu: 35€ + 18€/anuals 

TanmaYoga Espai 

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 

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 13/01 al 23/03 
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 15/01 al 25/03 
Preu: 45€                                  La Petita del Swing 

Ball d’animació en línia - Avançat 
Dimarts de 18:30 a 19:30 h 
Del 14/01 al 24/03 
Preu: 39€                                                                               Montse Bou 

Ball d’animació en línia - Inicial 
Dijous d’11 a 12 h 
Del 16/01 al 26/03 
Preu: 11€                                                                            Araceli Sotelo 



CURSOS 

Vols aprendre a guardar les teves fotografies a l’ordinador?           
T’agradaria saber navegar per Internet i poder desar tota la informació 
en carpetes? Doncs aquest és el teu taller. Anirem avançant a mesura 
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 13/01 al 23/03  
Preu: 58€           Lilia Cano 

Anglès - Nivell mig 
Dimarts de 18:45 a 20:15 h 
Del 7/01 al 24/03  
Preu: 63€                    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 8/01 al 25/03 
Preu: 63€                    Belibut 

Tens curiositat pel piano? T’agradaria aprendre a tocar-lo? En aquest 
curs podràs tenir les nocions bàsiques per poder sorprendre amistats i 
familiars. 

Iniciació al piano - Adults 
Dimarts de 19:30 a 20:30 h 
Del 7/01 al 24/03  
Preu: 42€                                         Susana Martínez 



CURSOS INFANTILS 

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 13/01 al 23/03  
Preu: 33€              
                                  Lilia Cano 

Juga en anglès  
(de 8 a 10 anys) 
Dimarts de 17:30 a 18:20 h 
Del 7/01 al 24/03 
Preu: 36€ 

Lilia Cano 

Ritme i moviment  
(de 4 a 5 anys) 

Dimecres de 17:30 a 18:20 h 
Del 8/01 al 25/03   
Preu: 36€ 

                               Pas a pas 

Ritme i moviment 
(de 6 a 7 anys) 
Dimarts de 17:30 a 18:20 h 
Del 7/01 al 24/03  
Preu: 36€ 

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.  



ACTIVITATS 

Complements per Carnestoltes 
Dimecres 12/02 de 17:30 a 18:30 h  
Activitat gratuïta                     Llar d’infants Xicoi 

Activitat familiar per fer amb infants de 2 a 5 anys on es realitzaran 
complements per donar a les disfresses un punt personal i fer-les 
encara més divertides. 

Un got d’aigua? 
Dijous 19/03 de 18 a 19 h  
Activitat gratuïta                                                                         AMB  

Quants tipus d’aigua hi ha? Es poden beure totes les aigües? Som 
capaços d'identificar els diferents tipus d'aigua? En aquest taller 
intentarem trobar les respostes a aquestes i a altres preguntes.  

L’armari d’intercanvi de roba infantil 
Del 30/03 al 3/04 de 10 a 13 h i de 16 a 19 h 
Activitat gratuïta                           Can Portabella 

Ens ajudeu a fer el canvi d’armari? 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 participar més 
enllà de l’intercanvi, ens podeu donar un cop de mà a endreçar la 
roba que tenim al magatzem, sereu els primers a descobrir les 
novetats que hi ha a l’armari comunitari i us podreu endur cap a casa 
tot allò que necessiteu. 



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 

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, 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. 



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 tot allò relacionat amb la costura i, a més, vols xerrar pels 
descosits, posa fil a l’agulla i apropa’t a Can Portabella. Tenim 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 any, 
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 passar una tarda ben entretinguda jugant a jocs de 
taula perquè, a més de permetre compartir una bona estona amb 
altres persones, també ajuda a tenir actiu el cervell i això és clau per a 

un envelliment saludable.  

Grup de Sortides Culturals 
Dimarts de 18 a 19 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 

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!  

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. 



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 ballarem els dies: 
 · Dissabte 18 de gener 
 · Dissabte 15 de febrer 
 · Dissabte 21 de març 
 

Kpop                                                            Kpop Says                         

Divendres 10/01 de 16:30 a 20:30h                                      Accés lliure 

Si ets fan del Kpop, seguei-
xes els grups més coneguts i     
t’agraden les seves coreogra-
fies, no et pots perdre aques-
ta sessió de Kpop amb            
exhibicions, Random Dance i 

sortejos.  



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.  

Tastets de música clàssica 
Dilluns 20/01 a les 19 h                                                       Miquel López 

Aquestes xerrades estan dirigides als 
membres de l’Escola de Salut del CAP 
Sant Andreu del curs 2019. 
Si t’interessa formar-ne part el proper 
curs, informa-te’n al CAP-Sant Andreu 
(Av. Meridiana, 428). 

ESCOLA DE SALUT - CAP SANT ANDREU 
Només per a membres de l’Escola de Salut  

 

· Benvinguda, Recursos Sanitaris i LMS 
   Dimecres 29/01 d’11 a 12:30 h    

· Primers auxilis bàsics 
   Dimecres 25/03 d’11 a 12:30 h    



Recollida de taps solidaris 
Dilluns 23/03 a les 19 h                           Associació Miradas que hablan 

Parlarem amb persones voluntàries i representants de l’Associació 
“Miradas que hablan”, que ens explicaran com funciona el cicle de 
reciclatge dels taps i l’aportació econòmica per a la recerca que rep 
l’Hospital de Sant Pau gràcies a la seva recollida. 

XERRADES 

Al llarg de la història, les dones sempre han quedat relegades a un  
segon pla o, directament, a l’oblit. El món de la pintura no és una    
excepció i, per això, durant aquest any volem reivindicar la figura de la 
dona pintora i reconèixer i admirar les seves obres tal i com es      
mereixen. 

Cicle de pintura: Grans pintores 
Dilluns 9/03 a les 19 h                                                    Josep Lluís Buils 

Creación de las Aves de Remedios Varo  



Vota! Doctor Llibertat i Mister Tirà      Cia. Veus Humanes                                  
Divendres 17/01 a les 19 h                                    Accés lliure 

Vota! Tracta de la traïció als propis principis per part dels polítics 
quan arriben al poder. El text neix a partir de fragments significatius 
de Discurs de la Servitud voluntària d’Étienne De La Boétie i de  
Diàleg a l’infern entre Maquiavel i Montesquieu de Maurice Joly, 
acompanyats d’alguns apunts de Sobre l’autogovern, primer i segon 

diàlegs de George Santayana. 

L’espectacle no es basa en un cas concret. Es basa en un munt de 
casos reals, una realitat que ens toca patir de manera                  

dissortadament habitual i que s’ha repetit al llarg de la història. 

TEATRE 

Direcció i dramatúrgia 
Gerard Vàzquez / Ferran Terraza 

 
Interpreta 

Ferran Terraza 



Invisibles                                           Cia. Més que Teatre 
Divendres 31/01 a les 19 h                                              Accés lliure 

Una mare i una filla amb un passat traumàtic, una noia amb una 
malaltia mental, uns companys de feina amb una vida bastant     
marginal i un vagabund que sobreviu al dia a dia. 6 persones amb un 

denominador en comú: són invisibles en una societat com la nostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una obra de Guillem Clua 

Dirigida per Oriol Aliè 

Repartiment:  Gisela Gázquez, Pol Rosell, Maite Martínez, Núria 

Rosell, Xavier Martorell i Bernat Bañolas 

 

TEATRE 



XARXA POÈTICA SANT ANDREU 

Recitals a domicili                                      
Divendres 21/02 a les 19 h                                    Accés lliure 

Recitals a domicili és un quartet format per Eduard Carmona (veu), 
Guillem Callejón (guitarra, lap steel i banjo), Iago Marta (guitarra, 
efectes i txarango) i Àlex Valdés (contrabaix i percussió). La banda, 
que en un principi es dedicava a fer recitals a les cases alienes a 
canvi del sopar, visita, ara, el Casal de barri Can Portabella en 

aquesta 2a edició de la Xarxa Poètica Sant Andreu. 



Avalle-Schreiner Duo: “De Beethoven a Piazzolla”                                  
Divendres 7/02 a les 19 h                                    Accés lliure 

Després d’estar de gira per Argentina, el duo format pel pianista  
Leandro Avalle i pel violoncel·lista Hermann Schreiner porta el seu 
treball a diverses ciutats europees, sent Barcelona la seva primera 
ciutat d'acollida. 
El programa que presenten porta per títol “De Beethoven a          
Piazzolla” i és, d’una banda, un homenatge a Ludwig van Beethoven 
en tant que enguany se celebra el 250è aniversari del seu naixement, 
i d’una altra, un recorregut per la música argentina per a piano 
i violoncel. 
Aquesta actuació servirà, a més a més, com a acte d’inauguració de 
l’exposició “Homenatge a Beethoven” que es realitzarà al centre du-
rant el mes de febrer a càrrec del Grup de Pintors de Sant Andreu. 

CONCERT 



CICLE: LA GUITARRA DE CONCERT 

Desconcierto Trio: “Danses del món” 
Divendres 14/02 a les 19 h                                     Accés lliure

Desconcierto és un trio format per tres guitarristes d’àmplia trajectòria: 
Gian Carlo Scevola (Xile), Simón Maisano (Argentina) i David Font i 
Bernet (Andorra). 
El trio proposa un recorregut per diferents estils de dansa que han 
sorgit en latituds i cultures molt diverses, des de danses folklòriques 
fins a urbanes modernes, passant per la cueca xilena, el vals europeu 
i el tango argentí. Un repertori ple d’amor per la dansa que, a partir del 
treball de compositors de diferents èpoques i cultures, forma un pro-
grama ric i variat. Un repertori completament adaptat al conjunt de 
cambra de tercet de guitarres.  



CICLE: LA GUITARRA DE CONCERT 

Duo Rubio-Franch 

Divendres 13/03 a les 19 h                                     Accés lliure

 

 

Amb un directe expressiu i potent, el Duo Rubio-Franch combina 
interpretacions atrevides, arriscades i plenes de vitalitat amb d'altres 
que alhora són de profunda i delicada sensibilitat musical. 
És evident la complicitat i l'extraordinària connexió que hi ha entre 
aquestes dues guitarristes que, sense deixar de banda la seva pròpia 
personalitat, desprenen una simbiosi especial que, com a espectador,  
no et deixa pas indiferent. Amb la naturalitat de la posada en escena i 
la seva generositat musical aconsegueixen que el públic s'endinsi en 
un viatge carregat d'emocions, únic i diferent a cada concert. 
El seu treball “Agua & Vino” és el fruit d'una llarga trajectòria i de 
l'enriquiment personal i musical que els han aportat les experiències 
viscudes al llarg d'aquests anys. 



EXPOSICIONS 

Premi Photosagrera In Memoriam Agustí Umbert 
Inauguració dilluns 13/01 a les 19 h  
Del 7 al 31/01                                                    Associació Photosagrera 

Agustí Umbert (1948-2013) va ser membre cofundador de l’Associació 
Photosagrera l’any 2008 i soci d’AFOCER, Afotmir i de la Federació 
Catalana de Fotografia. La seva afició a la fotografia va estar present  
en cada fase de la seva vida: qualsevol moment, circumstància o  
situació era una bona excusa per captar l’escena.  
Al llarg de la seva trajectòria com a fotògraf aficionat, no només va       
concursar en innombrables certàmens fotogràfics sinó que va realitzar       
diverses exposicions. 
L’Associació Photosagrera va proporcionar-li l’oportunitat de créixer 
com a fotògraf, aprendre noves tècniques i assolir més coneixements, 
però, sobretot, li va conferir la virtut de fer grans amics .  
Aquesta exposició recull algunes de les fotografiades premiades o 
seleccionades d’entre les 466 que es van presentar al concurs que 
porta el seu nom. 

Fotografia de Jose Maria Fontanet 



EXPOSICIONS 

Dona i ofici 
Inauguració dijous 5 /03 a les 19 h.               Grup d’Arpilleres del Casal                                         
Del 2 al 31/03                            de barri Congrés-Indians  

L’arpilleria és una tècnica tèxtil que neix a Xile durant la dictadura de 
Pinochet. Durant aquella època, les dones feien servir els teixits per 
elaborar tapissos reivindicatius que van convertir-se en una de les 
poques maneres de donar a conèixer la situació que s’estava vivint. 
Des del 2011, les Arpilleres del Congrés-
Indians han adaptat aquesta tècnica a    
reivindicacions actuals i a la recuperació de 
la memòria històrica. Aquesta exposició vol 
visualitzar i reivindicar la fortalesa de les 
dones que, darrere de feines com la llar, la 
fàbrica, la botiga, i un llarg etc., han        
contribuït a tirar endavant les seves famílies i 
a fer avançar la nostra societat.  

Homenatge a Beethoven  
Inauguració divendres 7/02 a les 18 h  
Del 3 al 28/02                                         Grup de Pintors de Sant Andreu 

Amb motiu dels 250 anys del naixement 
de Ludwig van Beethoven, el Grup Pintors 
de Sant Andreu se suma als homenatges 
que rebrà el compositor alemany durant 
aquest any oferint aquesta mostra amb les 
pintures que, lliurement, han creat els  
diversos artistes del col·lectiu.  
La inauguració comptarà amb un concert-
homenatge a càrrec de Leandro Avalle 
(piano) i Hermann Schreiner (violoncel). 



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. 


