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RECREA AMB EL REC CULTURAL 
ESTABLIMENTS CULTURALS ADHERITS A LA CAMPANYA  
 
 
ARTS ESCÈNIQUES 
 

ESPAI DESCRIPCIÓ WEB BARRI 
Dau al Sec Espectacles, cursos i activitats. Seu de la companyia Dau al sec, arts escèniques.  Poble-sec 
Espai Piluso Ensenyament i creació. Clown, teatre físic i improvisació teatral.  Poble-sec 
La Virgueria Seu de la companyia “La Virgueria”  Poble-sec 

 
CENTRES CÍVICS 
 

ESPAI DESCRIPCIÓ WEB BARRI 
Albareda Especialitzat en música. Programació cultural, tallers, suport a la vida associativa i la creació artística. 

 
Poble-sec 

Cotxeres-Casinet Programació cultural, tallers, exposicions i suport a la vida associativa. 
 

Sants 

El Sortidor Especialitzat en divulgació gastronòmica. Activitats culturals, espectacles infantils, itineraris i tallers. 
 

Poble-sec 

 
CONCERTS / ESPAIS MUSICALS 
 

ESPAI DESCRIPCIÓ WEB BARRI 
La Deskomunal Programació en diversos gèneres musicals i formats culturals.  Sants 
Sala Laut Club de música electrònica.  Poble-sec 
Sala Meteoro Concerts i sessions de dj.   Poble-sec 
Sala Sinestesia Bar musical. Música en directe i exposicions.  Sants 
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FORMACIÓ CULTURAL 
 

ESPAI TEMÀTICA PÚBLIC DESCRIPCIÓ WEB BARRI 
El maestro – Estudio 
de baile 

Ball Adults i infants a 
partir de 8 anys 

Especialistes en ritmes cubans (salsa, timba, roda casino, rumba, 
son, lady style... ) i dominicans (batxata i merengue).  

 
Sants 

Escola Burlesque 
Experience 

Ball Adult Classes de ball burlesque, l’art performatiu que barreja  
la sensualitat, l'humor, el destape o el tease i la teatralitat. 

 
Sants 

Taller Gingell Ceràmica Adult i familiar Ceràmica feta a mà. Tallers monogràfics i experiències grupals. 
 

Poble-sec 

Coco y pincel Creació artística Adult i infantil Espai-taller per al procés creatiu mitjançant l'art visual plàstic.  
 

Poble-sec 

La botànica Creació artística Adult Cursos i tallers creatius: escultura, pintura, ceràmica i altres. 
 

Poble-sec 

Momu – Espai tèxtil Creació tèxtil Adult i infantil Tallers de confecció tèxtil: patronatge, costura, serigrafia, cianotípia, 
reciclatge tèxtil i altres. 

 
Poble-sec 

La piconera de Sol 
Picó 

Dansa Adults, +60 anys i 
infants de +4 anys  

Dansa contemporània, dansa +60 anys i pilates.  Residència de 
la Companyia de Dansa Contemporània Sol Picó 

 
Poble-sec 

Taller 24 Gastronomia Adult i infantil Cursos, tallers monogràfics i experiències grupals en cuina. 
 

Sants 

El Palacio de la Magia Màgia Infantil Escola de màgia: close up, cartomàgia, màgia de saló, manipulació i 
prestidigitació, mentalisme, màgia infantil, numismàgia, improvisació 
i street magic. 

 
Poble-sec 

La Sala – Escola de 
música 

Música Adult i infantil Cursos en instruments, llenguatge musical, estimulació i 
sensibilització musical, música en grup i accès al conservatori. 

 
Poble-sec 

CreaTIC nens Tecnologia Infantil Cursos en robòtica lego, programació, creació de videojocs, 
impressió 3D i altres. 

 
Sants 
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LLIBRERIES 
 

ESPAI DESCRIPCIÓ WEB BARRI 
Artesans del llibre Compra i venda de llibres antics i col·leccionisme.	  Poble-sec 

Barra/llibre Venda i presentacions de llibres, vermuts literaris, activitats musicals, tallers infantils, 
recitals de poesia i més. 

 Sants 

La Carbonera Venda de llibres, clubs de lectura per a petits i grans (i en diversos idiomes), conta-
contes, recitals de poesia i més. 

 Poble-sec 

La Inexplicable Venda i presentacions de llibres, clubs de lectura i xerrades. Àmplia secció de llibres de 
narrativa traduïda i infantil. 

 Sants 

La Social Venda de llibres, galeria de llibres i obra gràfica, programació cultural, lloc de trobada i 
comunitat per a persones vinculades i interessades en els llibres, l'art i el col·leccionisme. 

 Poble-sec 

Llibreria-papereria Campus Venda de llibres de narrativa, novel·la negra i policíaca, ficció, romàntica i infantil/juvenil.  Sants 

Llibreria Fundació Joan Miró Venda de llibres sobre art i l’artista Joan Miró.  Poble-sec 

Llibreria Mamut Compra i venda de llibres de segona mà.  Sants 

Llibreria-papereria Montseny Venda de tota classe de llibres.  Sants 

Llibreria-papereria Nitus Venda de llibres de ficció, no-ficció, butxaca i juvenil.  Poble-sec 

Tot Còmic Venda especialitzada en còmics i llibres manga.  Sants 
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MUSEUS I EXPOSICIONS 
 

ESPAI DESCRIPCIÓ WEB BARRI 
Castell de Montjuïc Visita del castell, activitats culturals i exposicions temporals. 

 
Poble-sec 

Fundació Joan Miró Exposició i activitats culturals per al coneixement i difusió de l'obra de Joan Miró i de la 
creació actual. 

 
Poble-sec 

Museu Espai Bombers Exposició i activitats per al coneixement de la història dels Bombers de Barcelona. 
 

Poble-sec 

Museu Etnològic Exposicions, activitats i col·leccions per al coneixement i la reflexió sobre la societat i 
les seves cultures. 

 
Poble-sec 

Museu Nacional d’Art de Catalunya 
(MNAC) 

Museu d’art medieval, modern i del segle XX. Exposicions temporals i activitats 
culturals per a tots els públics. 

 
Poble-sec 

Museu Olímpic i de l’Esport Joan 
Antoni Samaranch 

Museu d’història de l’esport olímpic i exposicions temporals. 
 

Poble-sec 

 
ALTRES 
 

ESPAI DESCRIPCIÓ WEB BARRI 
Associació Recreativa Cultural i 
d’Ajut a les famílies (ARCA) 

Centre cultural, recreatiu i educatiu per a families. Activitats culturals i cursos 
d'idiomes, música i reforç escolar. 

 
Poble-sec 

El Nucli – Espai d’oci Espai especialitzat en el joc i la compra-venta de cartes de Màgic: the Gathering. Espai 
de joc i venda de jocs de taula. 

 
Sants 

 
 


