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normativa d’inscripcions
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 els diners de la inscripció.
Els curos són activitats ideades perquè durin 3 trimestres, els 
tallers tenen una durada trimestral, i els monogràfics d’un 
màxim de 4 sessions.

Per aquelles persones que ja han realitzat el curs el trimestre 
anterior en el mateix horari podran renovar del 2 al 13 de març 
de 9 a 14 h i de 16 a 21 h.

Del 16 de març al 30 d’abril a partir de les 9 h pels tallers i cursos 
en horari de matí.
Del 16 de març al 30 d’abril a partir de les 16 h pels tallers i 
cursos en horari de tarda.
A partir del 16 de març fins al dia anterior a l’inici de les sessions 
per els tallers monogràfics.

Les inscripcions al taller d’estimulació musical seran per sorteig el 
31 de març. (Veure els horaris a la pàgina següent).

RENOVACIONS ALS CURSOS

INSCRIPCIONS ALS CURSOS I TALLERS

INSCRIPCIONS A ESTIMULACIÓ MUSICAL



TALLERS FAMILIARS
Les inscripcions al taller d’estimulació musical seran per sorteig el 
31 de març. Les persones interessades s’hauran d’apuntar des 
del 17  fins 30 de març per 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

Afavorir el vincle entre el nadò i l’adult és possible a través de 
l’estimulació muscial. 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 - Matí)
Dimarts de 11:30 a 12:20 h
Del 14/04 al 09/06
Preu: 32€                             Àngels Casas  

Estimulació  musical
(menys d’1 any - Matí)
Dimarts de 10:30 a 11:20 h
Del 14/04 al 09/06
Preu: 32€                             Àngels Casas  

Estimulació  musical
(d’1 a 3 anys - Tarda)
Dimarts de 17:30 a 18:20 h
Del 14/04 al 09/06
Preu: 32€                             Àngels Casas  

Estimulació  musical
(d’1 a 2 anys - Tarda)
Dimarts de 16:30 a 17:20 h
Del 14/04 al 09/06
Preu: 32€                             Àngels Casas  



tallers FAMILIARS

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’edat de gestació.

Gimnàstica pre-part i
post-part - Matí
Divendres d’11:15 a 12 h
Del 17/04 al 12/06
Preu: 28€                        Leticia Cancelo

Gimnàstica pre-part i
post-part - Tarda
Dijous de 18 a 18:50 h
Del 16/04 al 11/06
Preu: 32€                        Leticia Cancelo

Taller familiar on els infants durant les sessions exercitaran 
els sentits amb diferents propostes adequades a la seva edat. 
Tastaran diferents gustos, veuran amb diferents il·luminacions, 
jugarem a reconèixer textures...

Taller familiar on els infants coneixeran diferents artistes plàstics 
i, a través de les manualitat creatives, farem respresentacions de 
les seves obres.

 Estimulació sensorial (2 - 3 anys)
Dilluns de 17:30 a 18:20 h
Del 20/04 al 15/06
Preu: 28€                                                                                                         Isabel Narbona

Estimulació creativa (4-5 anys)
Dijous de 17:30 a 18:20 h
Del 16/04 al 11/06
Preu: 32€                                                                                                         Isabel Narbona



tallers monogràfics

“No arribo a tot!” Si és una expressió que t’has dit més d’un 
cop, aquest és el teu taller! Ser conscient del motiu pel que no 
arribes i aprendre eines per combatre-ho és la clau per millorar la 
productivitat i alliberar la càrrega mental.

En aquest taller aprendrem a distingir la fauna de beneficiosa i 
la perjudicial per l’hort. Farcirem l’hotel d’insectes de materials 
idonis per atraure aquells que ens interessen i ens ensenyaran 
remeis casolans per repel·lir aquells que no volem que apareguin 
entre els nostres enciams!
Coorganitzat per Aula Ambiental de Sant Andreu amb el Casal de 
barri Can Portabella en el marc del Dia de la Terra.

Qui viu aquí? L’hotel dels insectes
Dimarts 28/04 de 18 a 19:30 h
Activitat familiar i gratuïta
Cal inscripció prèvia                                                           Argelaga Serveis Ambientals

Gestió del temps
Dimecres de 18:30 a 20:30 h
Del 15/04 al 29/04
Preu: 21€                                                                                Orden por dentro y por fuera

Taller de recitació
Dimecres d’11:30 a 13 h
Del 29/04 al 13/05
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia                                                    Cia. del Bach

De la mà del Raül Moreno, director de la Cia del Bach, jugarem 
amb textos poètics i explorarem les tècniques de recitació amb 
l’objectiu de trobar la teatralitat i la musicalitat del vers.



tallers monogràfics

Aprendre les claus per endreçar i mantenir l’ordre a casa. És igual 
si hi ha canalla o si l’espai és molt petit i necessites idees per 
aprofitar-ho al màxim. Al taller es donaran eines per crear rutines 
i dissenyar espais més optimitzats.

Seràs l’enveja de les teves amistats amb aquesta catifa única, 
original i de creació pròpia. És fàcil de fer, però cal aprendre la 
tècnica, i amb l’atenció personalitzada del taller no hi ha dubte 
que ho aconseguiràs! 

 Vine a jugar amb el teu mòbil 
i descobreix les dues cares del 
mirall de les noves tecnologies. Es 
faran dues dinàmiques inspirades 
i recreades de Joc de hackers i la 
sèrie “You”.

Black Mirror. Missatges amagats darrera de les pantalles negres
Dimecres de 18:30 a 20 h
Del 3/06 al 10/06
Preu: 11€             La Tireta - Anna Samsó

Catifa de “trapillo”
Dijous de 19 a 20 h
Del 7/05 al 28/05
Preu: 15€ + 10€ de material (aprox.)                                                               L’Art de fer

Casa en ordre
Dimecres de 18:30 a 20:30 h
Del 6/05 al 20/05
Preu: 21€                                                                                Orden por dentro y por fuera



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 la tonificació abdominal o alleujar el mal d’esquena.

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

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 pensades per a que durin tres trimestres, 
per això, les persones participants tenen dret a fer la renovació.

Gimnàstica abdominal hipopressiva
Dijous de 9:45 a 10:40 h
Del 16/04 a l’11/06
Preu: 32€                                Sonia Faria

Gimnàstica i estiraments
Dimarts de 10:15 a 11:10 h
Del 14/04 al 9/06
Preu: 32€                                    Lilia Cano

Pilates - Matí
Dilluns de 10 a 10:50 h
Del 20/04 al 15/06
Preu: 28€                             Peyo Adame 

Pilates - Tarda
Dijous de 19 a 19:50 h
Del 16/04 al 11/06
Preu: 32€                           Antònia Nieto 

SALUT I BENESTAR



cursos

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.

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 sempre.

Txi-Kung
Divendres 10 a 10:50 h
Del 17/04 al 12/06
Preu: 28€                          Isabel Jiménez

Posa’t en forma ballant
Dilluns de 19:30 a 20:20 h
Del 20/04 al 15/06
Preu: 28€                                   Marta Gil



cursos

Aprèn el ritme que està de moda! És un ball de parella divertit i 
lliure que deixa molt marge per la improvització. Aprendràs els 
passos bàsics per començar a ballar lliurement i podràs crear de 
nous. No cal apuntar-se en parella, però si coneixes algú anima’l 
a que s’apunti!

Si t’agrada ballar i passar-t’ho bé, apunta-t’hi! Farem balls en línia, 
en cercle i contra-dance amb diferents ritmes: cumbia, bachata, 
merengue, pas-doble, bolero, rock, tango, country...

MOVIMENT

Ball d’animació en línia - Inicial
Dilluns d’11:15 a 12:15 h
Del 20/04 al 08/06
Preu: 25€                               Montse Bou

Ball d’animació en línia - Avançat
Dimarts de 18:30 a 19:30 h
Del 21/04 al 9/06
Preu: 28€                              Montse Bou

Ball d’animació en línia - Inicial
Dijous d’11 a 12 h
Del 23/04 a l’11/06
Preu: 12€                                               Araceli Sotelo

Swing - Iniciació
Dimecres de 20 a 20:50 h
Del 15/04 al 10/06
Preu: 45€                 La Petita del Swing



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!

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.

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

cursos

Informàtica i internet - Nivell inicial
Dimecres de 18:30 a 20 h
Del 15/04 al 10/06
Preu: 48€                                        Belibut

Iniciació al piano - Nivell inicial
Dimarts de 19:30 a 20:30 h
Del 14/04 al 09/06
Preu: 32€                     Susana Martínez

Anglès - Nivell mig
Dilluns de 18:45 a 20:15 h
Del 20/04 al 15/06
Preu: 42€             Lilia Cano

RECURSOS

Anglès - Nivell mig
Dimarts de 18:45 a 20:15 h
Del 14/04 al 9/06
Preu: 48€             Lilia Cano



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.

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

cursos infantils

Juga en anglès
(de 5 a 7 anys)
Dilluns de 17:30 a 18:20 h
Del 20/04 al 8/06
Preu: 21€               Lilia Cano

Ritme i moviment
(de 4 a 5 anys)
Dimecres de 17:30 a 18:20 h
Del 15/04 al 10/06
Preu: 27€               Pas a pas

Juga en anglès
(de 8 a 10 anys)
Dimarts de 17:30 a 18:20 h
Del 14/04 al 9/06
Preu: 27€             Lilia Cano

Ritme i moviment
(de 6 a 7 anys)
Dimarts de 17:30 a 18:20 h
Del 14/04 al 9/06
Preu: 27€               Pas a pas

RECURSOS

MOVIMENT



associació veïnal sant andreu sud

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.

Per inscriure’s a aquests tallers s’ha de ser soci de l’AVV Sant 
Andreu Sud que té un cost anual de 18€.

Ioga integral - Matí
Dimarts d’11:30 a 12:30 h
Del 14/04 al 16/06
Preu: 35€ + 18€/anuals     TanmaYoga

Ioga integral - Tarda
Dimarts de 19:45 a 20:45 h
Del 14/04 al 16/06
Preu: 35€ + 18€/anuals     TanmaYoga

El pas dels anys incideix en la capacitat amnèsica afectant a totes 
les dimensions de la persona: física, cognitiva, social i emocional. 
Aquest taller és una bona eina per ajudar a treballar la memòria.

Memòria
Dijous de 17 a 18:30 h
Del 16/04 al 18/06
Preu: 40€ + 18€/anuals                                               Judith Morera



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.

Has comprat una peça de roba per al teu infant i només se l’ha 
posat una vegada? Et sap greu llençar-la i no saps què fer-ne? No-
saltres la guardem perquè una altra familia la pugui aprofitar i tu 
et puguis beneficiar del que hagi pogut deixar algú altre.

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.

L’Espai de Trobada Familiar és un espai d’accés lliure on els infants 
poden jugar, aprendre i compartir, i els familiars poden posar 
en comú les seves experiències i els seus neguits en relació a la 
criança dels infants.

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

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

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



projectes comunitaris

Teixint Can Portabella
Dilluns de 10 a 12 h
Dimecres de 17 a 19 h

Manualitats
Dimarts de 17 a 19 h

Grup de pintura
Dilluns de 10 a 13 h

Sant Andreu Fotogràfic
Dijous de 16 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.

Reutilitza, transforma, crea... Deixa volar la teva imaginació i 
realitza amb les teves pròpues mans les teves petites obres d’art 
alhora que coneixes altres persones del barri i comparteixes afició.

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

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, etc.



projectes comunitaris

Per activar una mica el teu cos, 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.

Veniu a l’hortet a aprendre i a descobrir les tècniques i trucs de 
l’horticultura. Aquí teniu un espai on plantar el que vulgueu, 
compartir una bona estona i endur-vos part de la collita.

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 
com 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.

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.

Caminant fem salut
Dijous de 9 a 12 h

L’Hortet
Dimarts de 18 a 19 h

Grup de sortides culturals
Dimarts de 18 a 19 h (Trobades quimzenals)

Jocs de taula
Divendres de 17 a 19 h



projectes comunitaris

Cercle de Dones
Dijous de 18:30 a 20 h

EntreLlengües 
Segons el grup de conversa

Can PortaLlibres
De dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 21 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 amb perspectiva 
de gènere.

No tens lloc a casa per desar tots els llibres que devores? A Can 
Portabella posem a la teva disposició una prestatgeria d’inercanvi 
de llibres i un racó de lectura perquè no deixis de gaudir-ne.

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!



identitats
Identitats neix com a projecte enfocat exclusivament a la 
visibilització i normalització del col·lectiu LGTBI volent ser 
un espai segur i de reivindicació social constant. Des d’una 
perspectiva feminista i de gènere programem activitats de 
diferents modalitats i per a totes les edats per tal d’arribar a totes 
les persones.

En commemoració del Dia Contra la Lgtbifòbia (17 de maig) us 
proposem una xerrada sobre els drets de les persones lgtbi.  En 
parlarem des dels seus origens a la revolta de Stonewall fins a 
l’actualitat i sobre quines son les lluites que perduren encara a 
dia d’avui. Per posar-nos en situació, el dijous 7/05 a les 18:30 h, 
projectarem  fragments del documental “La rebelión de Stonewall”.

“Als 6 anys, l’Ignacio va dir als seus pares: “Soc una nena, em dic 
Violeta”. A través de la història de la Violeta i els seus pares, i la 
d’altres joves i les seves famílies, explorem el complex trànsit que 
aspiren realitzar aquests nens i nenes trans*.”
En el marc la setmana LGTBI del Districte de Sant Andreu i en 
commemoració del Dia Internacional de la Visibilitat Trans* (31M), 
presentem la projecció “Me llamo Violeta” amb la dinamització 
posterior de la Sandra Vilaseca per posar en relleu la importància 
d’aquest dia i la realitat d’aquestes persones.

Cinefòrum: “Me llamo Violeta”
Dijous 02/04 a les 18 h
Activitat gratuïta                       Sandra Vilaseca

Drets LGTBI
Dilluns 11/05 a les 19 h
Activitat gratuïta                          Casal Lambda



activitats

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

Calidoscopi - Sant Andreu fa pinya
Dilluns 04/05 a les 19 h                                           Colla Castellera Jove de Barcelona    

Castells a la plaça
Dilluns 04/05 de 18 a 19 h                                     Colla Castellera Jove de Barcelona

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 plça 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:  18 d’abril, 16 de maig, 20 de 
juny

La Colla Castellera Jove de Barcelona celebra el seu 10è aniversari 
amb una exposició  sobre tot el que ha viscut des dels seus 
inicis. Donant-se a conèixer a Sant Andreu i a altres barris de la 
ciutat, la Colla ha acollit tothom que s’ha apropat a la seva gran 
família. I amb aquest esperit convida a qui vulgui a fer pinya per 
aixecar un petit castell a Can Portabella el dia de la inauguració 
de l’exposició. Paral·lelament, també anima els aficionats a la 
fotografia, a retratar aquest moment des de diferents alçades 
aprofitant l’arquitectura del centre.

Activitat dirigida a infants a partir de 5 anys i famílies. Aprendrem 
les posicions bàsiques dels castells i podrem posar-les en pràctica 
amb l’ajuda de la Colla Castellera Jove de Barcelona.



xerrades

Parlarem amb l’autor del llibre respecte la seva experiència 
com a voluntari i sobre el treball fora dels païssos europeus: 
“Sóc Pediatre i, sí me’n vaig a treballar a Suïssa ningú em diria 
cooperant. Per què ho fem quan marxo a Etiòpia? Cal canviar la 
mirada de la cooperació, trencar amb la verticalitat i apostar per 
un tracte d’igual a igual, és per justícia. Un llibre emotiu a través 
de la feina a l’hospital rural de Gambo on comparteixen llit la vida 
i la mort, la tristesa i l’esperança.”

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.

Tornem amb la xerrada trimestral 
sobre pintura. Aquest cop 
parlarem de Vassili Kandinsky, 
el pintor d’origen rus pioner en 
l’impressionisme i l’abstracció.

Tastets de música clàssica
Dilluns 18/05 a les 19 h                              Miquel López

Presentació de llibre: “El útimo cooperante”
Dilluns 27/04 a les 19 h                Alegría Sin Fronteras

Cicle de pintura: Kandinsky
Dilluns 8/06 a le 19 h                          Josep Lluís Buils



teatre JOVE

La Chincha Teatre és una companyia de teatre aficionat formada 
per 7 joves d’entre 18 i 20 anys que neix l’any 2019  amb l’objectiu 
de representar obres breus a residències i centres de dia de 
gent gran per trencar amb la monotonia d’aquestes persones i 
apropar-los el teatre. 
La representació de l’obra anirà acompanyada d’un petit concert 
a càrrec de Gonzalavidaa.

La Escuela de Don Silvestre                 Cia. La Chincha Teatre

Divendres 24/04 a les 19 h                                                                               Accés lliure

Sinopsis: En un lugar de Castilla-La Mancha, de cuyo nombre 
no quiero acordarme, en un pueblecito muy pequeño, uno de 
tantos de los que hay en esta comunidad, estaba la escuela de 
Don Silvestre “el Refranes”, un maestro muy peculiar con unos 
alumnos muy peculiares. Por aquel entonces, un día cualquiera 
de mil novecientos cincuenta y tantos, se estaba esperando un 
acontecimiento que alteraba la relativa tranquilidad cotidiana de 
esta escuela rural: la llegada del inspector.
Una obra de José Cedena.



presentació TFC Taller de músics

Quantes formes hi ha d’escriure música? Com poden els 
compositors transmetre la seva idea si aquesta no encaixa en els 
formats preestablerts? Durant gran part del S.XX molts artistes 
han explorat les diferents possibilitats del llenguatge musical i 
han trencat els motlles tradicionals de la notació, posant sobre 
la taula varies solucions com a resposta a aquestes qüestions 
inicials.
La proposta que planteja aquest projecte es basa en les “partitures 
gràfiques”, les quals es nodreixen a partir del suport de les arts 
visuals per a la transmissió del seu missatge; mitjançant elles es 
cerca aproximar al públic a altres maneres d’escoltar l’entorn i el 
so que ens envolta en un format que propiciï una escolta activa 
i atraient; tot dins un espai on l’objectiu sigui experimentar una 
altra concepció de l’experiència musical.

Ona Galo 
“La partitura gràfica: el confluir de l’art visual i la música”
Divendres 5/06 a les 19 h                                  Accés lliure



espectacles
A partir d’aquest trimestre, podreu adquirir la vostra entrada 
durant la mateixa setmana de l’espectacle pel preu mínim 
d’1€. Aquesta aportació anirà destinada als projectes solidaris 
amb els que Can Portabella es compromet a col·laborar durant 
l’any 2020. Qui ho vulgui, a més a més, també podrà col·laborar 
amb aliments no peribles o una major aportació econòmica.

poesia

Espectacle poètic + Micro obert
Divendres 15/05 a les 19 h
Preu mínim: 1€ destinat a projecte solidari                                             Cia. del Bach

Raül Moreno, director de la Companyia del Bach i autor del llibre 
“La font del deliri” ens presenta un espectacle poètic que fa un 
repàs a la història de la literatura que, al cap i a la fi, és la història 
de la humanitat.
Hi trobarem humor, emoció, bogeria i una invitació a beure de 
la  font d’on raja el doll dolç del deliri i, a qui ho vulgui, agafar el 
micròfon i compartir versos i poemes amb la resta d’assistents.   



cicle: la guitarra de concert

Kimiyo Nakako - Manel Sánchez:
“Les veus de la guitarra” 
Divendres 17/04 a les 19 h                                                  
Preu mínim: 1€ destinat a projecte solidari

Kimiyo Nakako (veu) i Manel Sánchez (guitarra) ens porten el seu 
programa “Les veus de la guitarra”, un viatge apassionant a través 
dels compositors per a guitarra i veu de principis del segle XX del 
territori nacional. Descobrirem obres vocals de Granados, fins a 
una versió poc coneguda de l’Aranjuez de Rodrigo, passant per 
les consagrades cançons de Falla. 
Nakako inicia els estudis de cant al Conservatori del Liceu. Degut 
al seu interès als compositors catalans, fa concerts a Japó amb 
música de I. Albéniz, E. Granados, F. Mompou. En l’àmbit operístic 
destaca el repertori de mezzosoprano de coloratura cantant rols 
Mozaritanas com Depina, Barbalina, entre d’altres. 
Sánchez, al llarg de la seva formació musical, ha tingut la sort de 
poder estudiar amb els mestres Fernando Rodríquez, Javier Riba 
i Michel Perez Rizzi. A l’acabar els estudis superiors de guitarra 
clàssica al conservatori Rafael Orozco, es trasllada a Alemanya, 
per continuar formant-se amb el mestre Aniello Desiderio, a la 
Koblenz International Guitar Festival and Academy. 



cicle: la guitarra de concert

L’Ensamble En Clave de Son va sorgir l’any 2014 a Barcelona 
format per músics mexicans especialitzats en música clàssica 
i amb una àmplia experiència en música folklòrica i popular. El 
grup difon la música iberoamericana de concert inspirada en 
arrels tradicionals essent molt versàtils amb els seus instruments: 
guitarra clàssica, violí, baix, percussió, i instruments autòctons 
com el guitarrón, la jarana, la vihuela mexicana, etc. El seu treball 
es basa tant en la transcripció del repertori escrit originalment 
per a guitarra solista com per obres orquestrals i de cambra 
afegint patrons rítmics més apropiats. 

En Clave de Son: “Música per a la natura”
Divendres 22/05 a les 19 h                                                  
Preu mínim: 1€ destinat a projecte solidari



cicle: la guitarra de concert

Mikroduo és un duet format pels portuguesos Pedro Luís Setúbal 
i Miguel Vieira. Neix l’any 2004 com a projecte escolar per a la 
disciplina de música de cambra de l’Escola Superior de Música de 
Lisboa inspirant-se en micropeces de Leo Brouwer. Van continuar 
formant-se amb reconeguts guitarristes realitzant també un 
màster de la Universitat d’Extremadura a Càceres. 
El repertori de Mikroduo va des del període clàssic fins a la música 
sud-americana del segle XX interpretant diverses peces d’André 
Santos, Carlos Gutkin, Pedro Figueiredo, Manuel Durão, entre 
d’altres. Per la seva perfecció tècnica i el seu talent artístic han 
estat reconeguts ràpidament a Portugal com un dels grups joves 
de guitarra més destacats, i han actuat en escenaris i festivals 
de tot el país com, per exemple, el 33è Festival Internacional de 
Música d’Estoril, al Centre Cultural de Cascais. 

MikroDuo: “Virtuosisme de Lisboa”
Divendres 26/06 a les 19 h                                                  
Preu mínim: 1€ destinat a projecte solidari



exposicions

Aquesta exposició és una mostra del mig 
segle d’existència d’un grup teatral de Sant 
Andreu nascut l’any 1970 i que ha actuat a 
molts pobles de Catalunya, ha estrenat prop 
de 200 espectacles i ha comptat fins ara 
amb gairebé 300 socis. Aquests anys han 
estat molt intensos, plens d’assaigs, focus, 
maquillatges, cursets, tècnics i tècniques, 
trobades, llibres, sales de teatre, sopars, 

actors i actrius, bolos, músiques, decorats, directors i directores... 
Una mica de tot això és el que aquí es podrà veure.  

50è aniversari Grup Teatral Antifaz
Del 3 al 30/04
Inauguració el 3/04 a les 19 h                                      Grup Teatral Antifaz

10 anys de La Colla Jove Castellera de Barcelona
Del 4 al 29/05
Inauguració el 4/05 a les 19 h            Colla Castellera Jove de Barcelona

Aquesta exposició fa un recull de com va començar la colla i 
com ha anat creixent a través dels 10 anys de vida que celebra. 
La mostra artística presenta les millors imatges de castells i de 

la seva gent, i anima a que 
tothom vagi a conèixer-la.

Fotografia de Claudi Dómper



exposicions

Ana Vilariño, fotògrafa 
professional amb més de 40 
anys d’experiència ens presenta 
una nova versió del nostre Mar 
Mediterrani des d’una mirada 
actual, plena de llum i creativitat. 
L’objectiu del seu treball és sortir 
de la fotografia convencional 
en la que ha estat inmersa tants 
anys per experimentar amb diferents tècniques i composicions i 
aconseguir una altra expressió de la realitat.

Esferificacions del Mediterrani
Del 2 al 26/06
Inauguració el 08/06 a les 19 h                                                  Ana Vilariño

Visc la diversitat
Del 15/06 al 10/07                                                                                                          GAG                                   

Ja fa més de 50 anys de la revolta 
de Stonewall (28 de juny, Dia 
Internacional de l’Orgull LGTBI) i, per 
seguir reivindicant els drets Lgtbi, 
portem la exposició “Visc la Diversitat” 
de GAG (Grup d’amics Gais, Lesbianes, 
Bisexuals i Trans*). Un recull de 5 roll 
ups que expressen i reivindiquen 
la diversitat sexual i d’identitat i 
expressió de gènere. Perquè els drets 
lgtbi són drets humans.



ADREÇA I HORARI

Carrer Virgili, 18
08030 Barcelona
informacio@canportabella.cat
www.canportabella.cat
Tel: 935970194

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

ON SOM ?


