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INSCRIPCIONS ALS TALLERS CULTURALS
A partir del 13 de desembre, obertes per a tothom.
De l’1 a 12 de desembre, renovacions per a les persones que han realitzat un taller
durant el trimestre de tardor.
Inscripció presencial al casal:
De dilluns a divendres, de 10 a 13 h i de 16 a 20.45 h, i dissabtes de 10 a 13.45 h
Es recomana pagament amb targeta.
Inscripcions en línia:
A partir de les 10 h, segons la data d’inici del període d’inscripció o renovació.
www.espaiputget.com/cursos/
Si s’exhaureixen les places en línia, cal consultar al casal de barri si en queden per
posar-se en llista d’espera.
Normativa d’inscripcions
Pagament: un únic pagament en el moment d’efectuar la inscripció, es pot fer en línia
o presencialment. La inscripció es farà efectiva un cop abonat l’import corresponent.
L’import de la matrícula dels tallers només es retornarà en cas que el taller sigui anul·
lat. El preu del taller no inclou les despeses de material.
Places limitades: els grups hauran de tenir un mínim d’inscrits per poder impartir-los, i disposen de places limitades. En aquest cas es retornarà l’import abonat i els
suplements de material.
Import trimestral: el preu inclou totes les sessions.
Preus públics: Preus pendents d’aprovació per la Comissió de Govern de l’Ajuntament. Per a la reducció i subvenció dels imports als tallers informeu-vos-en al mateix
casal de barri.

FAMILIARS
MÚSICA PER A INFANTS
Dilluns, de 17 a 18 h
Del 23 de gener al 13 de març
(8 sessions)
Preu: 42,59 €

verses possibilitats del moviment quant a
pes, equilibri, temps o espai, entre altres.
El joc i la música proporcionaran un espai
a les famílies on podran reforçar els vincles afectius existents entre si.
Per a infants de 2 a 5 anys
Professora: Aina Gispert

A partir 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 amb sentits.
Per a infants de 18 mesos a 3 anys
Professora: Laura Balil

PERSONES GRANS
INFORMÀTICA:
DOMINA LES NOVES
TECNOLOGIES!

DANSA EN FAMÍLIA

Dimarts, de 10 a 11.30 h
Del 24 de gener al 21 de març (9
sessions)
Preu: 59,13 €

Descobrirem nous trucs i funcionalitats
com la gestió d’aplicacions, alliberar espai, opcions d’actualització, escoltar música, veure vídeos o crear presentacions
de fotos, entre altres. Aprendrem de manera pràctica, que ens servirà per perdre
De manera lúdica, els infants aprendran la por i dominar el nostre ordinador!
a través de l’expressió corporal, les di- *Es recomana portar els dispositius amb

Dimecres, de 17 a 18 h
Del 25 de gener al 15 de març (8
sessions)
Preu: 42,59 €
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prou bateria per fer-los servir durant tota
la classe.
Professor: Jaime Rodríguez

IMPROVE YOUR
ENGLISH! (MILLORA
EL TEU ANGLÈS)
Dijous, d’11.30 a 13 h
Del 26 de gener al 23 de març
(9 sessions)
Preu: 71,87 €

MEMÒRIA I ACTIVACIÓ
DE LA MENT!
Dimecres, de 10 a 11.15 h
Del 25 de gener al 15 de març (8
sessions)
Preu: 43,80 €
Entrenarem la nostra ment i ens concentrarem per cultivar tots els aspectes de la
memòria: visual, lògica i nominativa. És
un espai per reforçar els nostres coneixements d’una manera lúdica.
Professora: Isabel Cayuela

GIMNÀSTICA SUAU
Dimarts, de 10 a 11.15 h
Del 24 de gener al 21 de març (9
sessions)
Preu: 49,28 €

Establirem les bases de la gramàtica per
escriure i parlar correctament l’idioma. A
través d’exercicis teoricopràctics agafarem les habilitats que ens permetran comunicar-nos i perdre la por de l’idioma.
Taller adreçat a persones amb coneixements bàsics d’anglès.
Professora: Henny Canova

MARXA NÒRDICA
Dimecres, de 12 a 13.30 h
Del 25 de gener al 8 de març
(7 sessions)
Preu: 55,90 €
A través d’aquest exercici físic caminarem utilitzant uns bastons específics, que
ens ajudaran a corregir postures inadequades, entre molts dels altres beneficis
saludables que ens aporta. Activitat apta
per a tothom. *Els bastons de marxa nòrdica aniran a càrrec de l’alumnat.
Professor: Bendhora

Desenvoluparem la força i la flexibilitat
de manera gradual des d’un punt més
conscient i farem diferents exercicis per
millorar el moviment articular; aprofundirem en la respiració per obtenir una major resistència muscular i poder encarar
el dia amb més energia.
Professora: Mamen Garcia

APRÈN A TOCAR
LA GUITARRA
Dilluns, de 18.30 a 20 h
Del 23 de gener al 13 de març
(8 sessions)
Preu: 63,89 €

TALLERS PER A TOTHOM
LET’S TALK! (CONVERSA
EN ANGLÈS)
Dijous, de 10 a 11.30 h
Del 26 de gener al 23 de març
(9 sessions)
Preu: 71,87 €
Saps anglès, però fa temps que no el
parles? Ara tens la possibilitat de refrescar la memòria! Podràs tornar a parlar
anglès d’una manera fàcil i divertida i
mitjançant dinàmiques que milloraran la
teva expressió oral.
Professora: Henny Canova

Aprendre un instrument musical és
apassionant, divertit i estimulant. Aprendrem cantant i tocant amb els principals
acords. Llegirem tabulatures i improvisarem melodies de tots els estils. Porta la
teva guitarra. *Per a persones amb nocions elementals de guitarra.
Professora: Laura Balil

TALLERS CULTURALS
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COUNTRY LINE-DANCE.
BALL EN LÍNIA

VISITA
LES EXPOSICIONS

Dimarts, de 18.30 a 20 h
Del 24 de gener al 21 de març (9
sessions)
Preu: 71,87 €

Divendres, de 12.30 a 14 h
Del 27 de gener al 17 de març (8
sessions)
Preu: 63,89 €

Assolirem nous passos per tal d’avançar
en noves coreografies i figures del ball
en línia. Ballar country és una manera de
gaudir de la música, fer exercici i millorar
la memòria.
Professora: Montserrat Carreras

Viu de manera enriquidora la visita a
museus i exposicions. Aprendràs, t’emocionaràs i t’inspiraràs a través de la mirada que ens aporta l’art, tot compartint
l’experiència de la visita amb altres persones.
*Les entrades a museus i exposicions
aniran a càrrec de l’alumne/a.
Professora: Maria Concetta Marino

PINTURA
DE PAISATGE		
Dissabtes, d’11 a 13 h
Del 4 de febrer al 25 de febrer
(4 sessions)
Preu: 42,59 €
Suplement per al material: 8 €
Inicia’t a la pintura de paisatge a partir
de diferents temes com a punt de partida. Utilitzarem la pintura acrílica per
aprofundir en aquest medi i emprant materials com espàtules, paletines, esponges i draps. No cal tenir coneixements
previs en pintura.
Professora: Mitus Benejam

CULTIVA LA PRESÈNCIA
AMB MINDFULNESS
Dimarts, de 17.30 a 18.30 h
Del 24 de gener al 14 de març
(8 sessions)
Preu: 42,59 €
Desenvoluparem l’atenció plena amb
exercicis de respiració per augmentar el
nostre nivell de consciència i centrar-nos
en el moment present. Experimentarem
els efectes beneficiosos i la relaxació
fent ús de la presència per a gestionar les
emocions i deixar anar els pensaments.
Professora: Àngels Navarro
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Reserva d’entrades
Entrada gratuïta amb reserva prèvia, en línia a http://www.espaiputget.com
presencialment o per telèfon: 93 418 60 35. Aforament limitat.
L’obertura de portes es farà 15 minuts abans de començar.
CICLE DE SALUT MENTAL
CICLE D’ARTISTES LOCALS “CREA PUTXET”

CÀPSULES D’APRENENTATGE ACTIU

XERRADA
LA MARINA CATALANA
DEL SEGLE XIX
Dimarts 17 de gener, a les 18 h
Ferrer i Vicente ens compartirà els seus
coneixements i investigacions sobre la
marina catalana, tot fent una pinzellada
de la construcció de vaixells, d’on venia
la fusta, com els varaven, els diferents
tipus de velers, les rutes i destinacions i
l’exportació i importació de mercaderies.
A càrrec de Rafel - Jaume Ferrer i Vicente, veí del barri del Putxet

com a partir del soroll es pot crear, fins
que esdevé música en la seva més completa expressió.
*Per a totes les edats (infants a partir de
3 anys)
A càrrec de l’Escola Àrtic

RÀDIO
COMUNITÀRIA
(VIRTUAL)
“DONES DEL NOSTRE
BARRI”
Dilluns 6 de març, a les 10 h
El programa de ràdio Dones a les ones,
de la Ràdio Farró, està format per cinc
dones. En aquesta ocasió entrevisten a
dues veïnes del barri del Putxet, per tal
de conèixer-les i comprendre els esdeveniments socials i històrics que han conformat la seva trajectòria.
Coorganitza: Dones a les ones amb
Eva Vives, Consol Rovira, Mercè Carrió,
Gemma Oliver i Vanessa Mateos, veïnes
del barri del Putxet.
Testimonis: Rosana Calderon i Loredana
Cozzi, veïnes del barri del Putxet
Col·labora: Centre Cívic Vil·la Urània

TALLER DE MÚSICA
MÚSICA AMB TOTS
ELS SENTITS
Divendres 24 de febrer, a les 18 h
Experimentarem la música des de diferents disciplines artístiques i ens posarem en el lloc del creador, a fi de despertar en nosaltres la necessitat d’aprofundir
en el llenguatge i la tècnica. Entendrem

MÚSICA

NIT DE CLÀSSICA
“I LOVE BROADWAY”
Divendres 13 de gener, a les 20 h
Un recital dedicat als més coneguts duus
i cançons dels musicals de Broadway,
estàndards del jazz i grans clàssics de
la cançó americana. Un recorregut musical al voltant

de grans autors, escoltant
els millors èxits de Broadway, com Le
Fantôme de l’Opéra i Oh, lady, be good,
entre altres.

Romina Krieger, soprano; Juan Carlos
Esteve, baríton; Guerassim Voronkov,
piano

PROGRAMACIÓ CULTURAL
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MÚSICA EN FAMÍLIA
Dijous 2 de febrer, a les 18.30 h
Torna una nova edició de l’EMSG, en el
qual actuaran junts alumnes de diferents
generacions d’una mateixa família que
posa en valor l’aprenentatge musical a
qualsevol edat i compartir-lo amb els altres. Hi ha un millor tresor que compartir
la música amb els que més estimem?
Alumnes i els seus familiars de l’Escola
de Música Sant Gervasi

MÚSIQUES DEL MÓN
“LES CANÇONS QUE
ENS HABITEN”
Divendres 17 de febrer, a les 20 h
En aquest concert les melodies d’aires
llatinoamericans i mediterranis es combinen amb el joc plàstic de la forma, la
textura i el color. La unió de la música i la
pintura en directe crearan una atmosfera
delicada, íntima i emotiva amb temes
com Calle sonora i Alfonsina y el mar.
Marcelo Schnock, piano; Tanit Navarro,
veu; Irene Solé, pintura en directe

MOSTRA SONORA
Divendres 24 de febrer, les 19 h
Per primera vegada podrem sentir en viu
els treballs d’interpretació i creació dels
alumnes de l’Escola de Música Àrtic, on
els laboratoris sonors i les arts audiovisuals són el punt de partida per aprendre el
llenguatge i la improvisació musical, on
establir paral·lelismes interdisciplinaris.
A càrrec de l’Escola Àrtic

VERMUT MUSICAL
“FEMENÍ I PLURAL”
Dissabte 11 de març, a les 12 h

CONCERT
DE CARNESTOLTES
WE CAN SUPERHEROES!
Dissabte 18 de febrer, les 12 h
Vine a ballar amb com un superheroi i
una superheroïna amb aquesta sessió
musical, que fa un recorregut per la música a través de diferents hits de totes les
èpoques i estils. Mares, pares, fills, filles,
veïns i veïnes, us esperem a la pista de
ball!.
Siamiss djs: Maria Torras i Anna Vicén

A partir de la selecció de temes d’arrel
en clau i veu femenina, feta per la DJ Selector Morocha, comentarem en profunditat dones i artistes que s’empoderen a
través de la música i denuncien la desigualtat i la violència de gènere, passant
des de l’Argentina a Mèxic, a l’Àfrica i
Europa.
A càrrec de Maria José López, veïna del
barri del Putxet
Lloc: a la placeta davant del Casal de
Barri Espai Putxet

CONCERTS JOVES
Dies 28 i 29 de març,
a les 17.30 h
L’Escola de Música Sant Gervasi ens
presentarà, mitjançant les seves agrupacions d’instruments, combos i bandes, la
feina feta durant el curs. Un repertori de
música moderna interpretada per joves.
A càrrec de l’Escola de Música Sant Gervasi

ACTIVITATS FAMILIARS

TALLER SENSORIAL:
ESPAI DE LLUM NEGRA

TALLER CREATIU:
JUGUEM A IL·LUSTRAR

Dijous 19 de gener, a les 17 h

Divendres 10 de febrer,
a les 17.30 h

Jugar a la foscor pot ser totalment màgic! Vine a descobrir en família un munt
de propostes sensorials, de joc lliure i experimentació. En l’encant de jugar amb
la foscor i objectes fluorescents, la llum
es pot tocar i el món es pot veure d’un
altre color.
(Infants de 0 a 3 anys)
A càrrec d’Espai Nats

A través del joc crearem nous mons possibles unint imatges i paraules. A partir de
la taca hi anirem afegint altres elements
com retalls de collage, dibuixos i paraules a l’atzar, que tindran com a resultat la
confecció de la nostra làmina il·lustrada.
Per a infants i adults de totes les edats.
Amb Irene Solé
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FESTA DE
CARNESTOLTES
Dissabte 18 de febrer, d’11 a 13 h
Celebrarem l’arribada del rei Carnestoltes
amb una matinal d’activitats per a grans i
petits al ritme de la música. Farem manualitats, xocolatada, concurs de disfresses
i per acabar amb festa grossa, gaudirem
de l’espectacle We Can Be Superheroes!
Veniu-hi disfressats i disfressades!
Lloc: a la placeta davant del Casal de
Barri Espai Putxet
Coorganitza: Associació de Veïns i Amics
del Putxet, Putxet Esport

CONTACONTES:
“L’HEURA I EL MISTERI
DEL LLIBRE EN BLANC”
Divendres 10 de març,
a les 17.30 h
A l’Heura li encanta explorar. A l’hora del
pati, a casa o al carrer observa insectes
i plantes i barreja tot allò que troba per
veure què passa. Per això quan li han demanat què volia fer quan fos gran no ha
dubtat ni un segon: vol investigar!
(Infants de 5 a 12 anys)
A càrrec de l’Associació Luciferaces

CONCERT DE
CARNESTOLTES:
WE CAN SUPERHEROES!
Dissabte 18 de febrer, les 12 h
(Per a més informació consulta l’apartat
de “Música”)
Amb les Siamiss Djs

EXPOSICIONS

“ANATOMIA
DE L’ÀNIMA”		
De l’11 de gener a l’11 de febrer
Inauguració i visita guiada: dimecres 11
de gener, a les 18 h
L’artista trenca amb les barreres del
quotidià per endinsar-se en la imaginació i l’atmosfera onírica entre la vigília i
el somni. Inspirada per relats, contes i
històries populars, reinterpreta i narra
un món fantàstic, on la naturalesa i els
personatges es retroben en un nou espai
màgic.
Artista: Bea de Rivera Marinel·lo, veïna
del barri del Putxet

”DES DE DINS”
Del 17 de febrer al 10 de març
Inauguració i visita guiada: divendres 17
de febrer, a les 18.30 h

El conjunt d’obres originals il·lustrades
neixen del contacte entre el pinzell amb
l’escolta profunda d’un recull de cançons. Les il·lustracions tenen com a punt
de partida l’abstracció, on amb la poesia
de les lletres ens transporten cap a una
expressió més figurativa i plena de color.
Artista: Irene Solé

“RECORREGUT
ARTÍSTIC”
Del 16 al 31 de març
Inauguració: dijous 16 de març, a les
18.30 h
Una selecció del treball artístic de la pintora, activista, actriu i directora de teatre,
nascuda a Roma (Itàlia) on el color està
al servei d’una obra intimista de pintura i
collage. Paper, tela i altres materials entren en un joc de clars i obscurs, juntament amb la necessitat d’expressar
Artista: Loredana Cozzi, veïna del barri
del Putxet

ITINERARIS

VISITA GUIADA
7 VAIXELLS, 		
7 HISTÒRIES AMB
ULLERES LILES
Dimecres 8 de març, a les 16.30 h
Amb aquesta exposició ens aproximarem a l’univers aquàtic format per les
professions marítimes que exerceixen
milers de dones cada dia, i que fins ara
no els hi hem donat veu, podent analitzar
quin és el paper d’aquestes dones actualment.

A càrrec de: Catalina Gayà periodista i
professora a la UAB i Laia Seró periodista del diari Ara
Lloc: Museu Marítim de Barcelona

ITINERARI
EN RUTA PER
CAMINAR UNA CIÈNCIA
FEMINISTA
Dimarts 14 de març, a les 18 h
A través d’aquesta ruta, coneixerem alguns dels espais al voltant del barri del

PROGRAMACIÓ CULTURAL
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Putxet que ens situen en el debat actual
sobre ciència a la nostra ciutat. També
ens aproximarem a través de la visió històrica amb sentit crític i una mirada que
destaca el protagonisme de les dones en
aquest àmbit.
A càrrec de l’Associació Luciferaces

CICLE CULTURAL DEL DIA
INTERNACIONAL DE LA DONA
Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, aquest cicle posa les dones al centre
com a testimonis dels diferents espais vitals en l’experiència personal i com a protagonistes destacades en la història, la societat, l’art i la cultura.

RÀDIO COMUNITÀRIA
“DONES DEL NOSTRE
BARRI”
Dilluns 6 de març, a les 10 h
(Per a més informació consulta l’apartat
de “Càpsules d’aprenentatge actiu”)

VISITA GUIADA
“7 VAIXELLS,
7 HISTÒRIES AMB
ULLERES LILES”
Dimecres 8 de març, a les 16.30 h
(Per a més informació consulta l’apartat
de “Càpsules d’aprenentatge actiu”)

CONTACONTES
“L’HEURA I EL MISTERI
DEL LLIBRE EN BLANC”
Divendres 10 de març,
a les 17.30 h
(Per a més informació consulta l’apartat
d’”Activitats familiars”)

VERMUT MUSICAL
“FEMENÍ I PLURAL”
Dissabte 11 de març, a les 12 h
(Per a més informació consulta l’apartat
de “Càpsules d’aprenentatge actiu”)

ITINERARI
“EN RUTA PER
CAMINAR UNA CIÈNCIA
FEMINISTA”
Dimarts 14 de març, a les 18 h
(Per a més informació consulta l’apartat
d’”Itineraris”)

EXPOSICIÓ
“RECORREGUT
ARTÍSTIC”
Del 16 al 31 de març
Inauguració i visita guiada: dijous 16 de
març, a les 18.30 h
(Per a més informació consulta l’apartat
d’”Exposicions”)

CICLE CREA PUTXET
El cicle Crea Putxet és una oportunitat per descobrir el talent creatiu del barri del
Putxet i gaudir de diferents propostes relacionades amb l’art. El barri del Putxet ha
estat sempre ple d’artistes i persones creadores, una realitat que encara continua
viva. Ens acompanyes a descobrir-ho?

EXPOSICIÓ
“ANATOMIA DE L’ÀNIMA”
De l’11 de gener a l’11 de febrer
Inauguració: dimecres 11 de gener, a les
18 h
(Per a més informació consulta l’apartat
d’”Exposicions”)

TALLER ARTÍSTIC
CREACIÓ DE TEXTURES
I COLLAGE
Dijous 9 de febrer, a les 17 h
Aprendrem a crear les textures amb diverses tècniques i materials pictòrics so-

bre paper, que després utilitzarem per fer
collage, deixant-nos portar per la intuïció
i la imaginació.
A càrrec de Bea de Rivera Marinel·lo, veïna del barri del Putxet

EXPOSICIÓ
“RECORREGUT
ARTÍSTIC”
Del 16 al 31 de març
Inauguració i activitat complementària:
dijous 16 de març, a les 18.30 h
(Per a més informació consulta l’apartat
d’“Exposicions”)
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CLUB DE LECTURA
Gràcies a la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona i la xarxa de Biblioteques de Barcelona, gaudirem de dues noves sessions del club de lectura
per a les persones amants dels llibres. Lletraferits i lletraferides, no us el podeu perdre!
ATENCIÓ: Els llibres es podran recollir al casal de barri 15 dies abans del club de lectura
A càrrec d‘Eva Roma, del CNL de Barcelona

ATRAPA LA LLEBRE,
DE LANA BASTASIC
Dimecres 25 de gener,
a les 18.30 h

demanar-li que torni a Bòsnia i l’acompanyi a buscar el seu germà, desaparegut durant la guerra. Juntes aniran amb
cotxe de Mostar a Viena en un viatge que
serà un camí a un cor de les tenebres
profundament balcanitzat. Aquesta road
trip literària és una novel·la brillant i devastadora que, amb un llenguatge subtil
i autèntic, retrata la relació complicada
entre dos personatges inoblidables i ens
mostra, sense por dels tabús, com els
traumes dels conflictes ressonen al llarg
dels anys.

EL LLIBRE DELS
MIRALLS, DE CHIROVICI,
EUGEN-OVIDIU
Dimecres 1 de març,
a les 18.30 h

La Sara rep una trucada de la Lejla després de dotze anys sense veure’s per

L’agent literari Peter Katz rep un manuscrit. O potser es tracta d’una confessió?
Fou a Nova York, vint-i-cinc anys abans,
quan el reconegut professor de psicologia Joseph Wieder fou assassinat brutalment. Amb aquest llibre descobriràs una
arma ben perillosa: la ment humana, amb
la seva enorme capacitat de maquillar i,
fins i tot, de falsificar els records.

SERVEIS I ENTITATS

CESSIÓ D’ESPAIS
El casal posa a disposició de grups i entitats del barri els seus espais per organitzar reunions, conferències i jornades.
Disposem de sala d’actes i d’una sala
polivalent. Consulteu-ne la disponibilitat
i les condicions d’ús al centre. La realització d’aquests serveis queda subjecte a
les possibles restriccions vigents davant
l’emergència sanitària.

SALA D’ACTES
I ESPAI D’EXPOSICIONS
L’espai ofereix una sala a disposició de
nous creadors i creadores, artistes i entitats que vulguin donar conèixer el seu
projecte.

CORAL ESPAI
Els dijous, a les 19.00 h

T’agrada el cant coral? A l’Espai Putxet
es reuneix setmanalment la Coral Espai
i estan desitjant rebre noves veus! Si en
vols formar part, només cal que vinguis i
t’hi posem en contacte!

AULA DE CANT
Els dimecres, a les 19.00 h
Grup de cant basat en l’alliberament de
la veu a través del cant, tècniques corporals i de respiració d’una manera lúdica.

PARTICIPA EN EL BARRI
T’agradaria implicar-te en l’organització
d’alguna de les activitats que es realitzen a l’Espai Putxet? Tens una idea o
proposta d’activitat i t’agradaria donar-li
forma conjuntament amb altres persones
o amb suport tècnic i implicar-vos-hi més
activament? Si ets veí o veïna i vols participar activament al casal, escoltarem
les teves propostes i et donarem suport
perquè ho puguis desenvolupar.

AGENDA

11

GENER
De l’11 de gener Horari d’obertura Exposició: ”Anatomia de l’ànima”
a l’11 de febrer del casal
Dimecres 11

18 h

Inauguració i visita guiada: “Anatomia
de l’ànima”

Divendres 13

20 h

Nit de clàssica: “I love Broadway”

Dimarts 17

18 h

Xerrada: La marina catalana del s. XIX

Dijous 19

17 h

Taller sensorial: Espai de llum negre

Dimecres 25

18.30 h

Club de lectura: Atrapa la llebre

Dijous 2

18.30 h

Concert: Música en família

Dijous 9

17 h

Taller artístic: Creació de textures i
collage

Divendres 10

17.30 h

Taller creatiu per a infants: Juguem a
il·lustrar

Divendres 17

18.30 h

Inauguració i visita guiada: “Des de dins”

FEBRER

Del 17 de febrer Horari d’obertura Exposició: “Des de dins”
al 10 de març del casal
Divendres 17

20 h

Músiques del món: “Les cançons que
ens habiten”

Dissabte 18

D’11 a 13 h

Festa de Carnestoltes

Dissabte 18

12 h

Concert familiar: We Can Superheroes!

Divendres 24

18 h

Taller de música: Música amb tots els
sentits

Divendres 24

19 h

Mostra sonora

Dimecres 1

18.30 h

Club de lectura: El llibre dels miralls

Dilluns 6

10 h

Ràdio comunitària: “Dones del nostre
barri”

Dimecres 8

16.30 h

Visita guiada: “7 vaixells, 7 històries amb
ulleres liles”

Divendres 10

17.30 h

Contacontes: “L’Heura i el misteri del
llibre blanc”

Dissabte 11

12 h

Vermut musical: “Femení i plural”

Dimarts 14

18 h

Itinerari: “En ruta per caminar una
ciència feminista”

Del 16 al 30

Horari d’obertura Exposició: “Recorregut artístic”
del casal

Dijous 16

18.30 h

Inauguració i activitat complementària:
“Recorregut artístic”

Dimarts 28 i
dimecres 29

17.30 h

Concerts joves: Combos i bandes de
l’Escola de Música de Sant Gervasi

MARÇ

ABRIL

22,V17,V19

C/ Marmellà, 13 · 08023 - Barcelona
Telèfon: 93 418 60 35
espaiputxet@espaiputxet.com
www.espaiputget.com
@espai putxet
@casaldebarriespaiputxet
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

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi

