
INFORMACIÓ

Tots els espectacles comencen a les 12 h. 
Preu de l’entrada: 2,30 € per persona (excepte si s’especifica el contrari) 
No es permetrà l’entrada a la sala un cop començat l’espectacle.

ADREÇA

Centre Cívic El Sortidor
Pl. del Sortidor, 12 · 08004 Barcelona
Tel. 934 434 311 · Fax 934 412 837
bcn.cat/elsortidor
ccelsortidor@bcn.cat
Metro: Poble-sec (L3) i Paral·lel (L2 i L3)
Autobusos: 20, 37, 64, 121 i D20

Sala Pepita Casanellas 
Pg. Zona Franca, 185 · 08038 Barcelona
Tel. 932 563 730
bcn.cat/cccasadelrellotge
info@casadelrellotge.net
Autobusos: 13, 23, 37, V3, H12, H16, 109, 125 i N1

Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs 
C. del rector Triadó, 53 · 08014 Barcelona 
Tel. 934 230 440 · Fax 932 892 093
cotxeres-casinet.org
Metro: Sants Estació (L3 i L5), Tarragona (L3) i Hostafrancs (L1)
Autobusos: 27, 44, 50, 78, 109, 115, D20 i V7 
Renfe: Estació de Sants 

Casinet d’Hostafrancs

Districte de
Sants-Montjuïc 
bcn.cat/sants-montjuic

ESPECTACLES 
INFANTILS

Centres Cívics 
de Sants-Montjuïc

CC El Sortidor
CC Casa del Rellotge - Sala Pepita 
Casanellas
CC Casinet d’Hostafrancs

Gener - Abril 2015

MAG MÀGIA 
Diumenge 25 de gener 
Aquest espectacle està 
recomanat per a nens i nenes 
de 3 a 90 anys. 

Companyia: Enric Magoo
Sinopsis:
Sota l’aparença d’un mag clàssic 
vestit amb frac i barret de copa, En-
ric Magoo fa un recorregut màgic 
per les diferents especialitats exis-
tents en el món de l’il·lusionisme, 
com són la màgia còmica, la mani-
pulació, la màgia general i d’altres.

EL MAG D’HOZ 
Diumenge 22 de febrer
Teatre familiar 

Companyia: Magatzem d’Ars
Sinopsis:
Dorothy és transportada per un ci-
cló des de la casa de Kansas a un 
país fantàstic. Desitjosa de tornar 
amb la seva família, emprendrà un 
camí cap a la Ciutat Esmeralda a 
la recerca del famós i gran mag 
d’Oz convençuda que li concedi-
rà el seu desig. Pel camí trobarà 
a l’Espantaocells, al Llenyataire 
de Llauna i al Lleó Covard, perso-
natges que simbolitzen els valors 
dels que creuen no tenir: el sentit 
comú, la tendresa, el valor i la lle-
ialtat. Una història d’amistat i su-
peració personal.

MÀGIA DE BIGOTIS 
Diumenge 22 de març 
Jocs de màgia

Companyia: Mag Moustache
Mag Moustache arrossega un 
maletot ple d’estris curiosos 
i màgics: cordes indestructi-
bles, mocadors de colors can-
viants, bosses d’on apareixen 
i desapareixen objectes... Però 
sobretot, el que porta dins 
el maletot és diversió i molts 
somriures.

UN MÓN 
(I UN MUNT!) 
DE DRACS 
Diumenge 22 d’abril 
Teatre familiar

Companyia: Tanaka Teatre
Sinopsis:
Els dracs són uns éssers fan-
tàstics comuns a diferents cul-
tures que s’associen a diverses 
tradicions i que tenen diferents 
significats. Cavallers i prince-
ses de tot el planeta s’han en-
carat amb un drac, a Catalu-
nya, a Grècia, a Escandinàvia i 
fins i tot al Japó i a la Xina. 
L’Àurea i la Ginebra descobri-
ran aquest món i munt de dracs 
al públic, demostrant que no 
n’existeixen dos d’iguals amb 
la seva llibreria màgica. Atre-
veix-te a conèixer els dracs 
del món! 



Sala Pepita Casanellas - Matinals per a tota la famíliaCentre cívic El Sortidor

THE GINGERBREAD 
MAN
Dissabte 31 de gener 
Espectacle íntegrament en 
anglès. 
Recomanat per a infants 
de cicle infantil i inicial

Conta contes
Blue MangoTheatre
Vet aquí una vegada una velleta 
que va cuinar un home de ginge-
bre que va cobrar vida i es va es-
capar! Allà on anava, els animals 
volien atrapar-lo, però ell era més 
ràpid i sempre fugia. Fins que un 
dia va conèixer una guineu molt 
intel·ligent. Mitjançant cançons i 
molta interacció reinventem aquest 
conte clàssic.

CARNAVAL INFANTIL
Dissabte 14 de febrer 
Animació infantil

11 h. Disfresseu-vos i participeu 
a la rua infantil del Carnaval del 
Poble-sec.
11.30 h. Espectacle d’animació 
infantil a càrrec de Cia Més Tu-
màcat.
Els Més Tumàquet s’han proposat 
acabar amb l’avorriment del món i 
per aquest motiu han fet un beu-
ratge fantàstic per acompanyar 
aquest dia de carnestoltes. Amb 
una mica d’imaginació, globus 
gegants, ballaruca i turmentes de 
confeti, animarem aquest dia tant 
especial. 
12.30 h. Concurs infantil de dis-
fresses. Hi haurà premi per a la 
millor disfressa.
Per participar en el concurs cal ins-
cripció prèvia que es farà el mateix 
dia al Centre Cívic El Sortidor, de 
10 a 12 h
Activitat gratuïta

L’AMIC
Dissabte 28 de febrer 
Recomanat per a infants de 3 
a 7 anys.

Cia. Pengim penjam
Titelles
La Maria és una nena que s’avor-
reix i decideix buscar a un amic. 
Per ella un amic és: “...algú a qui 
tinc sempre ganes de veure per ju-
gar i perquè m’expliqui l’últim acu-
dit que ha après! Un amic és...” En 
la seva espera de trobar un amic 
arriba en Lluc. Un nen baixet, de 
color blau i molt diferent a ella. De-
cidiran esperar junts i descobriran 
tot jugant, somiant, compartint i 
rient que l’amistat està per sobre 
de les diferències d’edat, de color, 
de cultura... 
Espectacle on els infants entraran 
en la màgia dels jocs i gaudiran de 
la història de l’amistat i la diversitat.

CONTES PER LA 
IGUALTAT
Dissabte 7 de març 
Espectacle recomanat per a 
infants a partir de 4 anys. 

Gina Clotet 
Conta contes
La Laura està convençuda que les 
princeses no es tiren pets, el Nil i el 
Pol pensen que les nenes són unes 
porugues, la Martina pensa que no 
trobarà mai un papa tan fantàstic 
com la mama... Creences que ve-
nen de lluny i que mitjançant els 
contes veurem amb altres ulls.
Espectacle gratuït

MUSIQUETES 
DE PAPER
Diumenge 18 de gener
Edat recomanada: per a tota 
la família 

Espectacle multidisciplinari 
a càrrec de Fem sonar les 
musiquetes
Concert que ens acostarà a les jo-
guines, el teatre i les cançons dels 
infants Catalans de fa 100 anys.

EL MOLINET MÀGIC
Diumenge 1 de febrer 
Edat recomanada: a partir 
dels 2 anys

Teatre, titelles, ombres xineses i 
projeccions a càrrec d’Engruna 
Teatre
A partir del conte tradicional El 
Molinet de sal. De vegades, la sort 
ens ve a buscar, d’altres, ens toca 
empaitar-la. Tant en un cas com 
en l’altre, cal saber estar-ne agraït 
i no voler-ne abusar. L’espectacle 
ens parla de tot això: de la sort que 
tens quan tens sort, i de la mala 
sort que tens quan en vols tenir 
massa.

EL MUNDO 
DE LAS ILUSIONES
Diumenge 1 de març
Edat recomanada: a partir 
dels 3 anys

Màgia, il·lusionisme a càrrec de 
el Gran Maximiliano, ver para 
creer
Una història màgica a través dels 
contes i llegendes que ens de-
mostra que, imaginant amb força, 
els desitjos es compleixen. Amb 
el Gran Maximiliano, descobrirem, 
divertint-nos, l’inútil que és buscar 
fora de nosaltres quan el tresor és 
a les nostres mans.
 

PASSING Y VEAN
Diumenge 15 de març
Edat recomanada: per a tota 
la família

Circ a càrrec de la Companyia 
de circ Ambizurdos
Espectacle on conflueixen les tèc-
niques de circ, la música en viu, el 
teatre gestual i la comicitat dels ar-
tistes. Passing de maces a quatre, 
amb figures pròpies; un clarinet i 
un baix que donen ritme a una es-
cala d’equilibris; dos equilibristes 
de pulls passats de moda i un nú-
mero final d’alçada amb monocicle 
girafa, bola d’equilibri i escala.

L’ORNET 
VOL CANTAR
Dissabte 21 de març 
Recomanat per a infants 
de 4 a 7 anys.

Inspira teatre
Titelles i música. 
Arriba la primavera i l’Ornet té 
unes ganes boges de cantar. Però 
a ningú li agrada com canta. S’es-
força i va a classe per veure si mi-
llora. Però no troba ni el mètode 
adequat ni a la persona que el sap 
acompanyar en el seu aprenentat-
ge. Així, que amb el cor trencat, 
decideix no cantar mai més a la 
seva vida. Però en el moment més 
inesperat ja sabem que les situaci-
ons poden donar un giravolt. 
Espectacle de petit format, musi-
cal i amb titelles realitzat per una 
actriu/cantant i una pianista en di-
recte.


