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ACTIVITATS

EXPOSICIONS

“COLLSEROLA,
PAPALLONES AL VOL”
Del 3 al 28 de febrer
Aquesta exposició ens presenta algunes de les papallones diürnes més
destacades d’entre la seixantena
d’espècies del Parc de Collserola. Estretament relacionades amb la flora,
el clima i la qualitat del medi, la seva
presència o absència donen informació sobre la salut del nostre entorn.
Exposició del CDRE del Parc de
Collserola

“PROCÉS DE CREACIÓ:
DEL CONCEPTE A LA
JOIA”
Del 3 al 31 de març
A través de fotografies apreciarem
el camí que porta, a l’autora Pamela
Masferrer, de la idea i el concepte a
l’obra final. L’exposició fa visible com
a través de la tècnica artesana tradicional i arribem a l’art contemporani.
També reflexionarem amb l’autora de
quina és, actualment la situació de la
dona en el món de la joieria.
Exposició relacionada amb el cicle En
Clau de Dona
Exposició de Pamela Masferrer

CALENDARI FESTIU
FEM LA PAU

CARNESTOLTES

MURAL PER LA PAU

MINICUINA DE TRUITES

Dimecres, 29 de gener,
a les 17.30 h

Dijous, 20 de febrer,
a les 17.30 h

Per celebrar i reivindicar el dia de la
pau, construirem entre totes les famílies que vulguin un mural per gaudir i
reflexionar sobre aquest dia.

Vine al casal a fer un truita d’allò mes
singular, la portarem al concurs de
truites i en farem una per tastar-la!
Organitzat per l’espai infantil.
Cal inscripció prèvia, places limitades.

JOCS COOPERATIUS
Divendres, 31 de gener,
a les 17.30 h
El joc es la manera més fàcil que tenim per interioritzar valors i conductes i per això aquesta tarda la dedicarem a gaudir de diversos jocs que
tindran en comú la priorització de la
cooperació entre els participants i
que no seran competitius.

FEM LES NOSTRES
DISFRESSES
Dimecres, 5, 12 i 19 de febrer,
a les 17.30 h
Aquest any farem una disfressa comuna entre tots els infants del casal
per poder portar-la a la gran rua de
carnestoltes de la muntanya.
Organitzat per l’espai infantil.
Cal inscripció prèvia, places limitades.

MINICUINA
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ACTIVITATS

CONCURS DE TRUITES
DE CARNESTOLTES
Divendres, 21 de febrer,
a les 19.30 h
Vine disfressat a participar del tradicional concurs de truites que l’AVV i
Cultural EL Sanatori organitza per celebrar el Carnaval.
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia.
Organitzat per l’AVV i Cultural el Sanatori

RUA DE CARNESTOLTES
Dissabte, 22 de febrer, a les 11 h
Aquest any, els tres equipaments de
la muntanya (Casal de Barri Can Rectoret, Centre Cívic l’Elèctric i Centre
Cívic Vallvidrera-Vázquez Montalbán,)
celebrarem el carnestoltes junts. Una
rua familiar on passejarem i ballarem
pels carrers de Vallvidrera al ritme d’una
batucada. Un cop a la plaça del Cívic us
esperarà una xocolatada per agafar forces i acabar amb música i animacions.

ESPECTACLES AL RECTORET

LA GROOVERIA
Dissabte, 1 de febrer, a les 12 h
Un mestre de cerimònies colombià
establert a Barcelona, un teclat de
jazz, una guitarra funk i una trompeta
llatina-blues es van unir... Així, al barri
de Poble Sec, va néixer La Grooveria.
Les influències musicals diverses dels
músics es plasmen en unes composicions originals que barregen diversos
estils com hip-hop, el funk o la cúmbia. Les seves cançons són apreciades tant per la riquesa i la proximitat
dels seus versos com pels seus grooves ballables i contagiosos.
Actuació de Ze Fuga

UN DRET, UN VOT
Divendres, 6 de març, a les 19 h
A partir dels discursos de les dues
diputades: Campoamor-Kent, recuperem les paraules a favor i en contra.
Els dos discursos s’emmarcaran dins
un joc dramatúrgic en què la Clara i
la Victòria retornen del més enllà per
continuar la lluita en favor dels drets
femenins recuperant el debat de l’1
d’octubre de 1931.
Companyia Maia Teatre

RUMBESIA EN COLORS
Dissabte, 28 de març, a les 12 h
Rumbesia és un recital de poesia fusionat amb rumba, en el qual es conjuguen poemes musicats específicament per a aquest espectacle, així com
una revisió de poemes ja musicats.
Rumbesia parla sobre els sentiments
i la seva relació amb les persones.
Gira al voltant de la llibertat, l’amor,
la tristesa, la mort, la tendresa..., però
sobretot és un cant a la vida.
Companyia La última y nos vamos

CICLE EN CLAU DE DONA

CELEBRANT SER
DONA
Dissabte, 7 de març, a les 10.30 h
Taller pràctic de bioenergètica, a través de simples exercicis, respiració,
moviment conscient i meditació, obrirem l’escolta a les dues polaritats que

ens conformen com a éssers humans,
la femenina i la masculina, per a trobar
l’equilibri i utilitzar-lo en el nostre dia a
dia tant en l’àmbit laboral com en el
familiar.
A càrrec de Sabina Saltalamacchia
Durant l’activitat hi haurà un servei de
cura i atenció d’infants, cal apuntar-hi
prèviament l’infant els dies anteriors.

ACTIVITATS

DONA I ARTESANIA
Dimarts, 3 de març, a les de
18.30 h
Dimarts, 10 de març, a les
18.30 h
1r dia: Inaugurarem l’exposició fotogràfica “Procés de creació: del concepte a la joia” amb Pamela Masfe-

rrer, autora, amb qui parlarem sobre
la situació actual de la dona en les
professions artesanes, artístiques i
relacionades amb el disseny i cap on
ens dirigim en aquest sentit.
2n dia: Visita al taller de la joiera Pamela Masferrer, on veurem com treballa, que ens farà una petita demostració i explicació del seu dia a dia.
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia.

CICLE DE SOSTENIBILITAT

HORT VERTICAL
Dimecres, 26 de febrer i
4 de març, a les 17.30 h
Creació a partir de materials reciclats
i econòmics, crearem un hort vertical
casolà a les tanques del pati del casal.
Aprofitarem un espai fora d’ús per fer-lo
productiu i apart decorarem el recinte.
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia

FEM UNA TANCA
NATURAL
Dimecres 18 i 25 de març
i 1 d’abril a les 17.30 h
Per tal de delimitar espais, és molt
freqüent l’ús de tanques metàl·liques
o de fusta que de vegades no son gaire estètiques. Vine al casal i crearem
la tanca de plantes aromàtiques que
vorejarà la “muntanya” del pati. Aprendrem a distribuir-les i plantar-les per tal
que creixin de forma òptima.
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia

ALTRES ACTIVITATS

GP RECTORET

SESSIÓ DE MALABARS

Del divendres 3 de gener fins
al dimecres 15 de gener

Dimarts, 28 de gener, a les 11 h

Durant 11 dies tindrem al casal una pista
de Scalextric per venir a jugar amb els
vostres cotxes o amb els que tenim al
casal. També podreu muntar-vos la pista
que vulgueu per augmentar la dificultat
o per entrenar el vostre millor temps.

Els malabars no només són per a la
canalla, ens ajuden a exercitar i treballar a coordinació de forma amena i divertida. Apunta-t’hi per descobrir-ho.
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia.
A càrrec del mag Àlex Ferrer

TALLER DE DUB

XERRADA SOBRE
BIOENERGÈTICA

Els dimarts 14, 21 i 28 de
gener, de 18 a 19.30 h

Dijous, 27 de febrer, a les 18.30 h

Podem considerar el dub una experimentació electrònica de la música
reggae que neix a jamaicà als anys
seixanta. A part d’una iniciació bàsica
al món del so, coneixerem més a fons
la cultura soundsystem i el naixement
d’aquesta música, així com portarem a
la pràctica la creació de ritmes i bases
d’aquest estil.
No calen coneixements previs.
Cal inscripció prèvia.
A càrrec de Kapara Soundsystem
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La proposta bioenergètica és acompanyar les persones a reconèixer totes
les funcions bàsiques del seu organisme: la motricitat, la respiració, les emocions, els sentiments i l’autoexpressió.
Per a això és necessari alliberar la
tensió acumulada, tant físicament com
psicològicament en conseqüència.
A càrrec de Sabina Saltalamacchia
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ACTIVITATS

ESPAI INFANTIL
Espai lúdic per a les famílies i infants, on es pot gaudir de jocs, activitats i tallers.
Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 19.30 h
Les activitats són gratuïtes però cal inscriure-s’hi prèviament a l’espai infantil
del casal.

CONTACONTES:
VA DE VALENTS
Divendres, 24 de gener,
a les 17.30 h
Va de valents és un espectacle de
contes, on la narradora Laura Jardí
amb en Tom, la seva divertida titella,
ens convidaran a navegar per l’espai
intergalàctic en la recerca de dues
històries participatives: “El quadrat
ondulat” i “En Titus malabarista”. Un
espectacle per gaudir en família.

FINESTRA D’HIVERN
Dimarts, 21 de gener,
de 17.30 a 19.00 h
Com vam fer a la tardor, farem una
finestra a l’hivern amb els materials
naturals característics de la temporada i la decorarem al nostre gust.

APRENEM A FER
MÀGIA

diferents jocs de cada una de les següents categories.

Jocs de cartes
Els dimarts, 14, 21 i 28 de
gener, de 17.30 a 19.00 h
D’entre els tipus de jocs de taula podríem dir que els de cartes són dels
més tradicionals. Les baralles més
conegudes són la baralla francesa
o l’espanyola, encara que en els últims temps han aparegut molts jocs
de cartes moderns com el Dixit.

Jocs de taulell
Els dimarts 4, 11 i 18 de febrer,
de 17.30 a 19.00 h
En aquesta categoria de tipus de
jocs de taula podem trobar gairebé tots els jocs existents, com per
exemple, els jocs tradicionals com
els Escacs, el parxís, l’oca, etc.

Jocs de fitxes

Els dijous, 5, 12 i 19 de març,
de 17.30 a 18.30 h

Els dimarts 25 de febrer, 3 i 10
de març, de 17.30 a 19.00 h

La màgia és l’art més antic que coneixem, ja els antics egipcis practicaven màgia. És un llenguatge universal
i que connecta les diferents vessants
de l’art i les ciències. També és una
activitat divertida que ens transporta
a altres mons d’il·lusió i fantasia, ens
permet deixar anar la imaginació i volar en un instant màgic.
Per a infants a partir de 4 anys
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia.
A càrrec del mag Àlex Ferrer

Són jocs en què s’usen fitxes marcades, des del dòmino o el Mahjong
fins al Catan, en el qual utilitzarem les
seves fitxes per construir carreteres i
poblats per portar-nos a la victòria.

Jocs de rol
Els dimarts 17, 24 i 31 de març,
de 17.30 a 19.00 h
Aquests jocs tracten de posar-se
en el paper d’una altra persona. Es
posen jugador en situacions específiques i aquests ha de superar proves
fins a arribar a la meta.

LUDOTECA MENUDA
Els dimecres, de 17.30 a 19.30 h

JOCS DE TAULA
Vine al casal a descobrir i aprendre
a jugar a jocs de taula de diferents
categories nivells i estils. En blocs
de tres setmanes, coneixerem a fons

Els dimecres la Sala Gardènia queda reservada per als infants de 0 a 3
anys que vinguin a gaudir d’un espai
de joc amb els pares i mares adequat
a les seves característiques.

ACTIVITATS

ACTIVITAT SENSORIAL
PER A NADONS
Dimecres, 11 de març, a les
17.30 h

Vine amb el teu nadó a explorar
sensorialment amb els recursos que
t’oferirem al casal: textures, formes,
olors, etc.

DONA VIDA AL BARRI
Pensem en el temps com una unitat de valor i de canvi: dona i rep, ensenya i
aprèn, creix personalment.

BOOKCROSSING
Emporta’t un llibre que t’agradi
del casal i deixa-n’hi un de teu. Si
t’agrada la lectura, ara la tens més
a prop!

L’HORTET DEL CASAL
Al pati del casal hi ha un hort a disposició de tots els veïns i veïnes que
vulguin implicar-s’hi i recollir-ne els
fruits.

BANC DEL TEMPS
LES PLANES
El Banc del Temps és una xarxa de
persones que es coordinen volun-

tàriament per oferir el seu temps a
canvi de temps. Tots i totes podem
participar d’aquest projecte. Si us hi
voleu inscriure o en voleu rebre més
informació, podeu dirigir-vos al Centre Cívic L’Elèctric o al Casal de Barri
Can Rectoret.
Organitza: El Banc del Temps de Les
Planes

INTERCANVI DE
CONEIXEMENTS
I HABILITATS
Què pots oferir a la gent del barri?
Què t’agradaria aprendre?
Al casal facilitem l’ús d’espais per
potenciar l’intercanvi de coneixements i habilitats. Apropa-t’hi a proposar la teva idea!

PROJECTES COMUNITARIS
Els següents projectes tenen la finalitat de reunir persones amb les mateixes aficions, necessitats i interessos perquè constitueixin grups de trobada on puguin
compartir coneixements i inquietuds amb altres membres del grup. Es tracta de
projectes de llarga durada on el grup és el protagonista i funciona de manera
autònoma, sense professor.
La inscripció és gratuïta.

GRUP DE DONES
DEL RECTORET
Un grup de dones es reuneix per
aprendre, compartir i esdevenir un espai intercultural, en el que es reflecteix
sobre la realitat de les dones del barri,
de diferents orígens, països i culturals.
El grup es reuneix setmanal al casal, si
vols formar-ne part o més informació
sobre el grup, posa’t en contacte amb
el casal.

ESPAI DE CREACIÓ
ARTÍSTICA
Els dimecres, de 17.30 a 19 h
Trobades creatives multidisciplinàries
amb l’objectiu de potenciar la participació comunitària en les arts escèni-

ques. Obertes a tots el públics.

HIP-HOP
AL RECTORET
Els dimarts, de 18 a 19.30 h
Un micròfon, una base i agilitzar
la ment. És tot el que és necessita
per aprendre a fer hip-hop. Al casal
comptarem amb l’equip de so i només faltaran les vostres ganes i el
vostre ritme per tal de crear les vostres pròpies cançons. També parlarem una mica dels orígens d’aquesta
música i de la quantitat de missatges,
des dels més reivindicatius fins als
més sentimentals, que aquesta música propaga i difon.
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TALLERS CULTURALS

INSCRIPCIONS ALS TALLERS CULTURALS
INSCRIPCIONS ALS TALLERS
Inscripcions: a partir del 16 de desembre
Ja pots fer la inscripció en línia.
https://cbcanrectoret.miram.cloud/
Horari: dimarts i dissabte, de 10.00 a 14.00 h,
i de dilluns a divendres, de 16.30 a 20.30 h

Normativa d’inscripcions
La inscripció es farà efectiva un cop abonat l’import que correspongui. El torn
d’inscripció és per ordre d’arribada.
El pagament dels cursos es farà en el moment de la inscripció. Els suplements
dels tallers, si en tenen, s’abonaran en el moment de fer la inscripció.
Informeu-vos-en al centre sobre la reducció dels imports dels cursos.

TALLERS CULTURALS

TALLERS CULTURALS
TALLERS PER A
PÚBLIC GENERAL

ESTIRAMENTS
Dilluns, de 19 a 20 h
Preu: 30,49 € (10 sessions)
Del 20 de gener al 23 de març
Amb els exercicis d’estiraments tonifiquem i revitalitzem lligaments i músculs. De manera dinàmica reforcem la
consciència corporal. Per a persones
de totes les edats i condicions físiques.
Professora: Laia Llorca

ART I FEMINISME - NOU!
Dimarts, de 19 a 20 h
Preu: 30,49 € (10 sessions)
Del 21 de gener al 24 de març
Quantes dones artistes reconegudes
coneixem? Com han estat representades les dones al llarg de la història
de l’art? Coneixerem algunes de les
dones artistes més rellevants, moltes
desconegudes encara, i analitzar com
la representació de dones per part
d’artistes homes ha generat i genera
estereotips, utilitzats per la societat
patriarcal com a eina de poder.
Professora: Laia Mestre

PILATES – NOU!
Dimarts, de 18 a 19 h
Preu: 30,49 € (10 sessions)
Del 21 de gener al 24 de març
Amb Pilates milloraràs la teva postura
corporal, adquiriràs consciència corporal i gaudiràs d’uns exercicis que
t’ajudaran a estar millor, amb més flexibilitat i força, això et farà sentir més
vital i feliç.
Professora: Laura Jardí

ZUMBA
Dimecres, de 19.30 a 20.30 h
Preu: 30,49 € (10 sessions)
Del 22 de gener al 25 de març
Flexibilitza i tonifica el cos al mateix
temps que et treus l’estrès sobretot
relaxant la ment. Fer zumba dona com
a resultat un programa d’entrenament
físic des d’una perspectiva totalment
lúdica.
A càrrec de Judit Berenguer

DANSES POLINÈSIES
NOU!
Dijous, de 19 a 20 h
Preu: 30,49 € (10 sessions)
Del 23 de gener al 26 de març
A través de la dansa i la música ens
endinsarem en la cultura i la música tahitianes Coneixerem els passos bàsics
de la dansa polinèsia per a acabar fent
diverses coreografies.
Professora: Angélica Díaz

TALLERS PER
A INFANTS

KUNGFU INFANTIL
Dilluns, de 17.30 a 18.30 h
Preu: 33,52 € (10 sessions)
Del 20 de gener al 23 de març
El Kungfu es basa en la no-violència,
l’autocontrol i la pau interior, valors que
ajuden a enfortir l’autoestima i el respecte al mateix temps que és realitza
activitat física. Per a infants a partir de
4 anys.
A càrrec de Maria Moreira

DANSA PER A NENS
I NENES

9

10

SERVEIS

SERVEIS

CESSIÓ I / O LLOGUER
D’ESPAIS
El centre posa a disposició de grups
i entitats els seus espais per organitzar reunions, conferències, jornades...
Consulteu-nos-en la disponibilitat i les
condicions.

ESPAI D’EXPOSICIONS
El Casal de Barri Can Rectoret ofereix
un espai d’exposicions a disposició de
nous creadors, artistes i entitats que
vulguin donar a conèixer el seu projecte. Cal que presenteu la vostra proposta
a Direcció.

HORT COMUNITARI
Al pati del casal hi ha un hort a disposició de tots els veïns i veïnes que vulguin implicar-s’hi i recollir-ne els fruits.

BOOKCROSSING
Servei d’intercanvi de llibres. Si t’agrada
la lectura, ara la tens més a prop!

VOLUNTARIAT
El casal vol crear noves xarxes de
relació i interrelació amb el barri. Si
tens ganes de fer diferents activitats,
tens propostes i/o iniciatives, vine i
explica’ns-ho!

calendari

GENER
GP Rectoret

Del 3 al 15
Dm. 14, 21 i 28

17.30 h

Jocs de cartes

Dm. 14, 21 i 28

18 h

Taller de dub

Dm. 21

17.30 h

Finestra d’hivern

Dc. a partir del 22

17.30 h

Espai de creació

Dc. a partir del 22

17.30 h

Ludoteca menuda

Dv. 24

17.30 h

Contacontes: Va de valents

Dm. 28

11 h

Sessió de malabars

Dm. 28

17.30 h

Jocs de taulell

Dc. 29

17.30 h

Mural per la pau

Dv. 31

17.30 h

Jocs cooperatius

12 h

Concert: La Grooveria

FEBRER
Ds. 1

Exposició: Collserola, papallones al vol

Del 3 al 28
Dm. a partir del 4

18 h

Hip-hop al rectoret

Dc. a partir del 5

17.30 h

Ludoteca menuda

Dc. a partir del 5

17.30 h

Espai de creació

Dm. 4, 11 i 18

17.30 h

Jocs de taulell

Di. 5, 12 i 19

17.30 h

Fem les nostres disfresses

Dm. 25

17.30 h

Jocs de fitxes

Dj 20

17.30 h

Minicuina de truites

Dj. 28

18.30 h

Xerrada sobre bioenergètica

Dv. 21

19.30 h

concurs de truites de carnestoltes

Ds 22

11 h

Rua de Carnestoltes

Dc 26

17.30 h

Hort vertical

MARÇ
Exposició: Procés de creació:
del concepte a la joia

Del 3 al 31
Dm. a partir del 3

18 h

Hip-hop al Rectoret

Dm. 3

18.30 h

Xerrada: Dona i artesania

Dm. 3 i 10

17.30 h

Jocs de fitxes

Dc. a partir del 4

17.30 h

Ludoteca menuda

Dj 5, 12 i 19

17.30 h

Aprenem a fer màgia

Dc. 4

17.30 h

Hort vertical

Dv. 6

19 h

Teatre: Un dret, un vot

Ds. 7

10.30

Celebrant ser dona

Dm. 10

18.30 h

Visita al taller: Dona i artesania

Dc. 11

17.30 h

Espai sensorial per a nadons

Dm. 17, 24 i 31

17.30 h

Jocs de rol

Dc. 18 i 25

17.30 h

Fem una tanca natural

Ds. 28

12 h

Concert: Rumbesia en colors
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Casal de barri Can Rectoret
C/ de la Via Làctia, 4 · 08017, Barcelona
Telèfon: 93 252 08 49
cbcanrectoret@cbcanrectoret.com
barcelona.cat/casalsdebarri/canrectoret/
twitter: @cbcanrectoret
facebook: Casal de Barri Can Rectoret
Bus: 128
FGC: S1, S2 Les Planes
GPS: N 41.42948 E 2.09940
HORARIS DEL CENTRE:
De dilluns a divendres de 16.30 a 20.30 h
Dimarts i 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

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi

