
Casal de Barri
Can Portabella

Setembre > Desembre  
2020

Programació
trimestral
de tallers
i activitats



normativa d’inscripcions

INSCRIPCIONS ALS CURSOS I TALLERS

Aquest any, per tal d’evitar cues i aglomeracions hem decidit 
fer-les únicament de manera on-line a través de la nostra pàgina 
web: www.canportabella.cat 

- 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 tallers i cursos estan pensats per fer-los de manera presencial. 
En el cas d’haver de tornar a tancar el centre s’intentaran adaptar 
per fer-los de manera on-line. En cas de poder-se fer no es 
retornaran els diners.

Hi haurà tres fases per a inscriure’s als nostres tallers i cursos.
Durant els dies de Pre-inscripció (del 14 al 20 de setembre) 
es podran apuntar totes aquelles persones que tinguin interès 
a algun dels tallers o cursos. Per aquesta fase s’ha preparat el 
web per a que faci un recompte de les pre-inscripcions a cada 
activitat i si el sistema detecta que hi ha més persones apuntades 
que places ofertades s’activarà un algoritme que fa un sorteig de 
manera automàtica. A continuació, s’enviarà un email informant 
de si s’ha obtingut plaça i com fer la inscripció. Per aquesta raó 
és imprescindible que totes les persones disposin d’un email de 
contacte per tal de rebre aquesta notificació. La següent fase 
és la Inscripció (del 21 al 27 de setembre), que correspon al 
moment de fer el pagament del curs o el taller i que també es farà 
directament a través del web. Finalment, hi haurà un període de 
Post-inscripció (del 5 al 25 d’octubre) on es podran inscriure en 
aquelles activitats on han quedat places descobertes.



NORMATIVA D’INSCRIPCIONS
• Hi ha 3 categories:
o Tallers: activitats trimestrals que cal fer inscripcions noves abans 
del nou inici d’activitat.  No hi ha llista d’espera. Cada trimestre és 
un trimestre nou. (Pagament amb targeta, transferència o pay-
pal).
o  Tallers de continuïtat: Són activitats que tot i que s’han de fer 
inscripcions cada trimestre les persones que ja estan apuntades 
tenen preferència vers la resta. És a dir, fan una renovació. 
(Pagament domiciliació bancària).
o Cursos: són activitats que van d’octubre fins al juny i les 
persones que s’apunten tenen el compromís d’acabar el curs.  És 
a dir són grups tancats i qui s’apunta al setembre continua fins al 
juny. Es fan renovacions automàtiques. (Si es paga de cop es pot 
fer amb targeta, si es vol fraccionat s’ha de fer per domiciliació 
bancària).

o Per normes de seguretat i contenció del COVID-19 hi haurà 
certes mesures que tothom haurà de seguir. Aquestes poden 
estar subjectes a canvis segons evolucioni la situació:

SEGURETAT COVID-19

-  S’ha d’utilitzar la mascareta a totes les instal·lacions del centre.
-  Fer ús del gel hidroalcohòlic que hi ha al vestíbul a l’entrar i 
sortir.
-  Seguir les indicacions que hi ha repartides pel centre.
-  En els taller de gimnàstica i pilates no us podem cedir les 
màrfegues del centre. Haureu de portar la vostra pròpia.
-  Respectar la distància de seguretat i els aforaments de les sales.



tallers FAMILIARS

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 05/10 al 14/12 (exepte 7/12)
Preu: 32€                                                                                                         Isabel Narbona

Estimulació creativa (4-5 anys)
Dimarts de 17:30 a 18:20 h
Del 6/10 al 15/12
Preu: 35€                                                                                                         Isabel Narbona



tallers DE CURTA DURADA

“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.

Gestió del temps
Dijous de 18:30 a 20:20 h
Del 15/10 al 29/10
Preu: 21€                                                                                Orden por dentro y por fuera

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.

Casa en ordre
Dijous de 18:30 a 20:30 h
Del 5/11 al 19/11
Preu: 21€                                                                                Orden por dentro y por fuera

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! 

Catifa de “trapillo”
Dimarts de 18:30 a 19:30 h (primer dia fins les 20 h)
Del 6/10 al 27/10
Preu: 15€ + 10€ de material (aprox.)                                                               L’Art de fer



tallers

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.

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 9:30 a 10:20 h
Del 8/10 a l 17/12
Preu: 39€                                Sonia Faria

Pilates - Matí
Dilluns de 9:30 a 10:20 h
Del 5/10 al 14/12 (exepte 7/12)
Preu: 32€                             Peyo Adame 

Pilates - Tarda
Dijous de 19 a 19:50 h
Del 8/10 al 17/12
Preu: 39€                           Antònia Nieto 

SALUT I BENESTAR

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 12 a 12:50 h
Del 9/10 al 18/12
Preu: 39€                          Isabel Jiménez



tallers de continuïtat

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, vals, bolero, rock, tango, country....

MOVIMENT

ANUL·LAT Ball d’animació en línia - Inicial
Dilluns d’11 a 11:50 h
Del 5/10 al 14/12 (exepte 7/12)
Preu: 32€                               Montse Bou

ANUL·LAT Ball d’animació en línia - Avançat
Dimarts de 18 a 18:50 h
Del 6/10 al 15/12
Preu: 35€                              Montse Bou

ANUL·LAT Ball d’animació en línia - Inicial
Dijous d’11 a 11:50 h
Del 8/10 a l’17/12
Preu: 17€                                               Araceli Sotelo



tallers de continuïtat

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. Per criteris de seguretat pel COVID-19 no es faran canvis 
de parella, així que anima a algú de confiança per poder ballar 
plegades i passar una bona estona. 

Swing - Iniciació
Dimecres de 19:30 a 20:20 h
Del 7/10 al 16/12
Preu: 45€                 La Petita del Swing

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.

Posa’t en forma ballant
Dilluns de 19:30 a 20:20 h
Del 5/10 al 14/12 (exepte 7/12)
Preu: 32€                                   Marta Gil



tallers de continuïtat

INFANTIL

Aprendre anglès pot ser molt divertit si es fa d’una manera lúdica. 
Descobrir l’anglès jugant és possible i aquí podràs comprovar la 
manera més divertida d’aprendre l’idioma! Vine a jugar, cantar i a 
passar una bona estona mentre aprens anglès.

Juga en anglès
(de 5 a 7 anys)
Dilluns de 17:30 a 18:20 h
Del 5/10 al 14/12 (exepte 7/12)
Preu: 27€               Lilia Cano

Juga en anglès
(de 8 a 10 anys)
Dimarts de 17:30 a 18:20 h
Del 6/10 al 15/12
Preu: 30€             Lilia Cano



cursos

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.

Iniciació al piano 
Dimarts de 19:30 a 20:20 h
Del 6/10 al 15/12
Preu: 35 € ( + material)                                              Susana Martínez

Anglès - Nivell mig
Dilluns de 19 a 20:20 h
Del 05/10 al 14/12 (exepte 7/12)
Preu: 48€             Lilia Cano

Anglès - Nivell mig
Dimarts de 19 a 20:20 h
Del 6/10 al 15/12
Preu: 53€             Lilia Cano



activitats

Gaudeix amb el taller, veuràs com s’esvaeixen les 
preocupacions per una estona. Amb aquesta tècnica percebràs
la vida des d’una altra perspectiva. Relaxa’t, gaudeix i deixa’t 
portar. El riure és contagiós, potencia el pensament positiu i 
l’actitud favorable per passar el dia sense angoixes ni neguits. 

Hola, hola us parlen els NINOTS! Sabeu qui som? Som uns 
superherois i superheroïnes molt particulars i venim disposats a 
transformar els vostres barris i ciutats per convertir-los en llocs 
increïbles! Ens vols conèixer? Us esperem a la sessió ContaContes, 
amb un super taller per descobrir el superheroi i superheroïna 
que tots portem dins nostre!

Risoteràpia “Positivitza’t” - Setmana de la gent gran
Dimecres 7/10 a les 11 h
Gratuït. Cal inscripció prèvia                                                    Inés Simarro

Contacontes + Taller NINOTS - Tardor Solidària
Dimecres 14/10 a les 17:30 h
Gratuït. Cal inscripció prèvia
Taller familiar a partir dels 5 anys                                 Fundació El Milà

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

Qui viu aquí? L’hotel dels insectes
Dimarts 15/09 de 18 a 19:30 h
Activitat per tots els públics i gratuïta
Cal inscripció prèvia                                                           Argelaga Serveis Ambientals



associació veïnal sant andreu sud

L’Associació Veïnal Sant Andreu Sud organitza cursos pels seus 
socis, que es desenvolupen a les instal·lacions del casal. Cal 
presentar el carnet de soci per poder inscriure’s a aquests cursos.

623102370  avv@santandreusud.com 
www.santandreusud.com

Els 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.

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

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.

Memòria 
Dijous de 17 a 18:30 h
Preu: 40 €                                                                           Judith Morera 

Gimnàstica i 
estiraments
Dimarts i divendres de 9 a 10 h
Preu: 45€             Lilia Cano

Ioga integral - Matí
Dimarts  de 12 a 13 h
Preu: 35€          

Gimnàstica i 
estiraments
Dimecres de 10:30 a 11:30 h
Preu: 35€             Lilia Cano

Ioga integral - Tarda
Dimarts de 19 a 20 h
Preu: 35€          



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!



xerrades

La sexualitat va amb tu des que neixes fins que et mors. La tercera 
edat no és una excepció. Com serà la teva sexualitat quan siguis 
gran? Com la vius ara que ja ho ets? No és una resposta única, 
dependrà de moltes variables. En aquesta xerrada aportarem 
algunes pistes que et podrien ajudar.

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.

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. Us convidem a la segona sessió de Grans 
pintores, aquest cop dels segles XVII i XVIII.

Tastets de música clàssica
Dilluns 14/12 a les 19 h                              Miquel López

La sexualitat a partir dels 60 anys
Dilluns 19/10 a les 19 h                                    Eva Aguilar 

Cicle de pintura: Grans pintores dels segles XVII i XVIII
Dilluns 9/11 a les 19 h                          Josep Lluís Buils



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 de la Visibilitat Bisexual (23 de setembre) 
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, projectarem  fragments del 
documental “La rebelión de Stonewall”.

Drets LGTBI
Dilluns 21/09 a les 19 h
Activitat gratuïta                          Casal Lambda



identitats

“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 commemoració del Dia Internacional d’Acció per la 
Despatologització Trans* (21-O), 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 trans*.

Cinefòrum: “Me llamo Violeta”
Dijous 22/10 a les 18 h
Activitat gratuïta                       Sandra Vilaseca



concert

Duet Arrels                                             
Divendres 18/09 a les 19 h                                                                               

El duet és una adaptació del Quartet Arrels, adaptant el seu 
repertori a piano i veu (Biel Harper i Aura Mauri). El projecte 
ofereix un ventall dels temes més famosos de la història del Jazz, 
fent homentatge a compositors i intèrprets com Chick Corea o 
Sarah Vaughan, i Sílvia Pérez Cruz o Álvaro Carrillo en la selecció 
dels boleros. El repertori és una mescla equilibrada entre el ritme 
danser del swing original de New York i el món de les lletres i 
melodies passionals i properes que caracteritzen els boleros. El 
projecte aposta per les grans composicions del segle XX, amb 
una forta dosi de personalitat en els arranjaments i ritmes per 
refrescar aquests clàssics que mai passen de moda. Els concerts 
amb Quartet Arrels i, ara amb el Duet Arrels, és una experiència 
carregada de subtileses, emoció i proximitat que aconsegueix 
teixir un ambient íntim amb els oïents.

En aquest nou curs, per accedir als espectacles i concerts del 
centre, s’haurà d’adquirir una entrada el mateix dia de 
l’espectacle a partir de les 17 h pel preu mínim d’1 € o, qui 
ho prefereixi, col·laborar amb aliments no peribles. Aquesta 
aportació anirà destinada a Banc Obrer Solidari d’Aliments. Cada 
persona podrà adquirir un màxim de dues entrades.



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 9/10 a les 19 h                                                                              

teatre jove

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.



Les festes de Sant Andreu ja han arribat i han vingut la 
Montserrat i l’Agustí (Virginia Blasco i Ricard Salom) per 
presentar-nos 3 històries ben peculiars i a la vegada ben comuns:

- Tenemos que hablar. Espiritualidad Part 2 (de Nicolás Rivero), 
interpretada per Garby Moya i Siscu Delgado.
- La historia de nuestros días (de Montse Folgado), interpretada 
per Omar Puga i Natalie Ravlich.
- Gabi (de Tomás Ferrando Agulló), interpretada per Marta Genís 
i Albert Boix.

festes de sant andreu

Microteatre - Històries de Sant Andreu                                         
Divendres 27/11 a les 19 h                                                                              



cicle: la guitarra de concert

Kimiyo Nakako - Manel Sánchez:
“Les veus de la guitarra” 
Divendres 16/10 a les 19 h                                                 

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

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.

Duo Rubio-Franch
Divendres 13/11 a les 19 h                                                  



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 11/12 a les 19 h                                                  



exposicions

Aquesta exposició pretén fer un recull 
de retrats i pintures més figuratives 
de dones de diferents edats i 
procedències. L’artista s’inspira en les 
dones de la seva família, en fotografies 
d’altres autors i en personatges 
femenins més famosos de diferents 
èpoques.

Muses
De l’1 al 30/09
Inauguració el 7/09 a les 19 h                                                Manel Jurado

Wabi Sabi
Del 5 al 31/10
Inauguració el 05/10 a les 19 h                                Manu Oriol

“És una forma de vida que se centra en 
la cerca de la bellesa a l’interior de les 
imperfeccions humanes i en acceptar 
amb pau el cicle natural de creixement i 
decadència.
És la bellesa de les coses imperfectes, simples
i incompletes.
És la bellesa de les coses modestes i humils. 
És la bellesa de les coses poc convencionals.”
MOT 



Retrats del món
De l’1 al 31/12
Inauguració el 4/12 a les 19 h                                                            Joan López

Durant els darrers anys, en Joan 
López, ha fet tota una col·lecció de 
retrats pintats a oli i aquarela de 
persones d’arreu del món. S’inspira 
en fotografies dels diaris, revistes... 
En imatges de persones que li criden 
l’atenció: la mirada, l’expressió, les 
llums i les ombres... 

exposicions

“Pintar: un somni” son treballs d’oli sobre 
tela creats, durant aquests últims cinc anys, 
per la pintora i veïna Maria José Paterna. 
Per fer les seves obres, s’inspira en diferents 
arts i elements com poden ser fotografies 
pròpies o obres d’altres estils o autors.

Pintar: Un somni
Del 2 al 28/11
Inauguració el 02/11 a les 19 h                                     María José Paterna



ON SOM ?

ADREÇA I HORARI
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De dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 21 h


