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de 2019

c/Marmellà, 13 · 08023, Barcelona
Telèfon: 93 418 60 35
espaiputxet@espaiputxet.com
espaiputget.com - facebook.com/espaiputget
Metro: Línia 3 Vallcarca
Bus: 22, V17, V19 i 131
De dilluns a divendres, de 10 a 13 i de 16 a 21 h
Dissabtes, de 10 a 14 h
De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem que les vostres dades
personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals del que és titular
l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. Podeu
exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament:
Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret RGPD.
L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Calaix de Cultura S.L. i el seu delegat de Protecció
de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura c. Diputació 185, pral. 1a. 08011 de Barcelona.
calaixdecultura@calaixdecultura.cat
Gestiona: Calaix de cultura

Putxet Sarrià-Sant Gervasi

Espai Putxet
Sarrià-Sant Gervasi

TALLERS INTENSIUS
Les inscripcions als tallers d’estiu són de l’11 al 21 de juny, de dilluns a
divendres, de 10 a 13 h i de 16 a 21 h. Dissabtes, de 10 a 14 h.

TALLERS PER A INFANTS

TALLERS PER A TOTHOM

MÚSICA PER A INFANTS

VIATJA AMB EL TEU
SMARTPHONE

Dilluns i dimecres, de 17.30 a 18.30 h
De l’1 al 10 de juliol
Preu: 11,71 € (4 hores)

A través de cançons, instruments,
ritmes i danses, proporcionarem
un món ple d’estímuls que ajudaran l’infant a descobrir el seu
entorn a través de la música i a
comunicar-se a través dels sentits.
Per a infants de 18 mesos a 3 anys .
A càrrec de Neus Flamerich i Eulàlia Garcés d’a4 músics

DANSA PER A INFANTS
Dimarts i dijous, de 17.30 a 18.30 h
Del 2 al 11 de juliol
Preu: 11,71 € (4 hores)

Dimarts i dijous, de 10 a 11.30 h
Del 2 a l’11 de juliol
Preu: 29,84 € (6 hores)

Descobrirem com treure tot el profit del nostre telèfon intel·ligent i el
convertirem en la nostra millor eina
a l’hora de viatjar. Aprendrem a
fer servir el navegador de Google
Maps i a gestionar les nostres reserves online. A més, traurem tot
el profit de la càmera incorporada.
Gràcies a petits trucs i consells
millorarem les nostres fotos i vídeos, fent-hi retocs amb senzilles
aplicacions i les penjarem al nostre
núvol, compartint-les amb els nostres familiars i amics.
A càrrec de David Marco

Aquest estiu ens iniciarem en el
món de la dansa a través del moviment, la música i el joc, interactuant i divertint-nos en un espai
lúdic. Amb l’ajuda de diversos
materials potenciarem la creativitat, l’aprenentatge i l’expressió
corporal.
Per a infants de 3 a 5 anys
A càrrec d‘Aina de Gisbert

Veniu a gaudir del millor del jazz i del
swing amb Sandra Artigas Quartet.
Aquesta formació neix a Barcelona fruit de la passió que senten els
seus membres per les veus i la música i les melodies d’artistes com
Sarah Vaughan, Billie Holiday, Carmen Mcrae i Shirley Horn. Sandra
Artigas Quartet cerquen un equilibri
entre la tradició del jazz i la música
més actual. Una proposta que re-

Durant el govern de Brézhnev a
l’URSS, Andreï Filipov era el millor director d’orquestra de la Unió
Soviètica i estava al capdavant de
la cèlebre orquestra del Bolchoï,
però va ser destituït en negar-se
a acomiadar els músics jueus, entre els quals estava Sacha, el seu
millor amic. Trenta anys després,
continua treballant al Bolchoï,
però com a home de la neteja. Un
dia que es queda treballant fins
molt tard descobreix un fax dirigit
al director del Bolchoï, en el qual
el Teatre del Châtelet convida l’orquestra a fer un concert a París.
Direcció: Radu Mihaileanu
Duració: 118 min.

CLÀSSICA A LA
FRESCA. DUET DE
VIOLÍ I GUITARRA
Divendres, 12 de juliol, a les 20 h

Ala Voronkova i Sergi Vicente ens
proposen un concert que ens
conduirà per l’Andalusia més preciosista de la literatura musical.
Una ruta pel sud gitano, morisc
i popular, traçada a partir de les
transcripcions úniques per a violí
i guitarra clàssica de Soler, Falla,
Monasterio i Sarasate.
A càrrec d’Ala Voronkova (violí),
Sergi Vicente (guitarra) i Maria Voronkova (actriu)

ACTIVITATS CULTURALS I RECURSOS
Totes les activitats són gratuïtes, cal inscripció prèvia.
domar-les. Junts aconseguiran fer
el quadre més bonic del món.
A càrrec de La Boia Teatre

Del 2 al 19 de juliol
Inauguració: Dimarts, 2 de juliol,
a les 19 h

Aquest estiu vine a gaudir a l’aire lliure de les millors propostes culturals!

Divendres, 5 de juliol, a les 20 h

Dijous, 4 de juliol, a les 22 h

EXPOSICIÓ:
“DIBUIX&PINTURA”,
TREBALLS DELS
ALUMNES DE L’ESTUDI
SORIANO CAMACHO

CICLE D’ACTIVITATS A LA FRESCA

JAZZ A LA FRESCA.
SANDRA ARTIGAS
QUARTET

CINEMA A LA FRESCA:
“EL CONCIERTO”

passarà alguns dels estàndards més
coneguts i convida a aixecar-se de
la cadira per moure’s al ritme de la
música.
A càrrec de: Sandra Artigas - veu
Ester Quevedo - piano
Marc Cuevas - contrabaix
Santi Colomer - bateria

Enguany acollim la mostra de treballs dels alumnes de l’Estudi Soriano Camacho. Una oportunitat
per conèixer de primera les obres
que han realitzat durant tot el curs.
Dibuixos, pintura i aquarel·les ompliran les parets de la sala d’exposicions.

TITELLES: “EL VIATGE
MÉS BONIC DEL MÓN”
Dissabte, 13 de juliol, a les 12 h

Tres taques de colors s’escapen
del taller del pintor Joan decidides
a conèixer món i omplir-lo de color. Viatgen per mar fins a la ciutat,
deixant un rastre de color al seu
pas i ho revolucionen tot. El pintor
les persegueix de prop, decidit a

ORXATES I BEGUDES
VEGETALS
Dijous, 11 de juliol, a les 18 h

Ha arribat l’hora de fer les nostres
begudes a casa! Prepararem, de
manera senzilla i sense utensilis
especials, begudes refrescants,
nutritives i saboroses per hidratar-nos aquest estiu. No faltaran l’orxata de xufla, la beguda
d’ametlles i la beguda de civada.
Recordeu que són alternatives
sense lactosa, lliures de colesterol
i greixos saturats. Nosaltres reduirem la quantitat de sucre al màxim
i utilitzarem aliments ecològics.

