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INSCRIPCIONS

INSCRIPCIONS PRESENCIALS
A partir del 6 de setembre en horari de secretaria de 9 a 14 i de 16 a 21 h.
INSCRIPCIONS EN LÍNIA
A partir del 6 de setembre a les 9 h.
INICI D’ACTIVITATS: dilluns 2 d’octubre
FINAL D’ACTIVITATS: dimecres 20 de desembre

A més de poder-ho fer al nostre centre, ara també disposeu d’un punt de venda presencial i 
d’inscripcions a:

Oficina Tiquet Rambles
Palau de la Virreina La Rambla, 99
De dilluns a diumenge de 10 a 20.30 h

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS PRESENCIALS AL CENTRE

Per formalitzar les inscripcions heu de seguir la normativa següent:

• Es considerarà la plaça ocupada quan s’hagi efec-
tuat el pagament.
• Les inscripcions es faran de manera presencial 
i per ordre d’arribada. En cap cas no es reservarà 
plaça per telèfon.
• Cada persona es pot inscriure en un màxim de 
tres tallers i pot inscriure-hi un màxim de dues per-
sones més.
• El Centre es reserva el dret de suspendre les ac-
tivitats que no tinguin un nombre mínim de parti-
cipants.
• En cas que l’usuari es doni de baixa en un taller 
en què ja s’hagi inscrit, haurà de notificar-ho durant 
el període de devolucions (del 25 al 29 de setem-
bre).
• Una vegada començats els tallers, no es retorna-
ran els diners de la inscripció, excepte a les perso-
nes que presentin un informe mèdic per justificar 
que no poden assistir-hi.
• El Centre es reserva el dret a canviar el professo-
rat en cas necessari.
• Es recuperaran les classes perdudes per causes 
alienes a l’alumnat.

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS EN LÍNIA
 

Les inscripcions podran efectuar-se a través de la pàgina web www.ccperequart.com
Per a totes les activitats les places són limitades.
Cada persona podrà fer un màxim de tres inscripcions en el cas dels cursos i tallers.
Recordeu que amb una adreça electrònica concreta només es pot registrar una persona. Si voleu 
registrar una altra persona haureu d’utilitzar una altra adreça.

• No es podrà fer un canvi puntual d’horari d’una clas-
se de qualsevol taller si no hi ha el consens del 100% 
de les persones inscrites, i només a iniciativa de la 
direcció.
• El material fungible que sigui necessari per al taller 
anirà a càrrec de l’alumnat. En la informació de cada 
taller s’especifica quin és aquest plus econòmic.
• El Centre declina tota responsabilitat sobre el ma-
terial personal i les produccions de les persones 
usuàries. Per aquest motiu us demanem que no dei-
xeu a l’equipament cap material de valor, ni econò-
mic ni personal.
• L’acompanyament de les persones amb discapa-
citat que necessitin suport per fer l’activitat estarà 
exempt del pagament de la matrícula.
• No hi haurà cap descompte especial per a les per-
sones sòcies del casal de la gent gran.

• Les persones que estiguin a l’atur tindran un 
descompte del 50% en el preu d’un taller al tri-
mestre. En aquest cas, s’haurà de portar la vida 
laboral i padró actualitzat dels últims tres mesos.
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Voleu rebre informació de les nostres 
activitats o bé fer alguna proposta o 
demanda?

Envieu-nos un correu a: 
perequart@lleuresport.cat i us remetrem 
setmanalment el butlletí digital de les 
propostes d’activitats que es fan al Centre.

ARTS PLÀSTIQUES 

DIBUIX I PINTURA 

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Grup A: dilluns de 18 a 19.30 h 
Grup B: dilluns de 19.30 a 21 h 

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Grup C: dimarts d’11.30 a 13 h
A càrrec d’Anna Bafalluy

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE
DESEMBRE
Grup D: dimecres de 10 a 11.30 h 

DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE
Grup E: divendres de 10 a 11.30 h 
A càrrec de Jesús Teodoro Martín
Preu: 63,40 € 
Places màximes: 14 

Treballarem paral·lelament les disciplines 
del dibuix i la pintura. Cal dur fulls de 
paper volum o d’apunts, carbonet, goma 
i un drap. 

CURSOS
I TALLERS

TALLERS

ARTS PLÀSTIQUES
ART I DISSENY
MÚSICA I VEU
HUMANITATS I 
CIÈNCIES SOCIALS
INFORMÀTICA I 
COMUNITAT DIGITAL
LLENGÜES
BALLS I DANSES
SALUT I BENESTAR
CÀPSULES DE CUINA
INFANTS I ADOLESCENTS
PER A GENT GRAN
MONOGRÀFICS
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TALLERSTALLERS

PINTURA AMB AQUAREL·LA

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE
DESEMBRE
Dijous de 10 a 11.30 h
Preu: 63,40 €
Places màximes: 14
A càrrec de Jesús Teodoro Martín

Aprendrem a pintar amb aquesta tècnica. 
Cal portar paper d’aquarel·la, colors, 
pinzells, llapis i goma. 

PINTURA DE RETRAT

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE
DESEMBRE
Dijous d’11.30 a 13 h
Preu: 63,40 €
Places màximes: 14
A càrrec de Jesús Teodoro Martín

En aquest taller aprendrem les diferents 
tècniques fins arribar a representar 
l’aparença visual d’un rostre. Cal portar 
llapis núm. 2B i 6B i paper de dibuix DINA3.

CERÀMICA 

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Grup A: dilluns de 10 a 11.30 h 

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE
Grup B: dijous de 16 a 17.30 h
Preu: 63,40 € 
Places màximes: 14 
A càrrec de Carmen Sánchez

Una introducció a les diferents formes de 
modelar el fang, elaborar objectes i iniciar-te 
en el disseny i l’escultura. Descobrirem l’ampli 
ventall de decoració de les figures de fang. 

ART I DISSENY 

PATRONATGE 

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Dimarts de 17 a 18.30 h 
Preu: 63,40 € 
Places màximes: 12
A càrrec d’Almudena Díaz

Per aprendre a fer un patró des de zero, 
com prendre mides, i fer una faldilla, un 
cos i uns pantalons.

COSTURA AMB MÀQUINA 
DE COSIR 

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Dimarts de 18.30 a 20 h 
Preu: 63,40 € 
Places màximes: 12 
A càrrec d’Almudena Díaz

Aprendrem les nocions bàsiques per fer 
un projecte tèxtil. Coneixerem el material 
bàsic de la costura, les parts de la 
màquina, accessoris i com fer diferents 
punts. 
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TALLERS

GANXET

DEL 4 D’OCTUBRE 
AL 20 DE DESEMBRE
Dimecres de 17 a 18.30 h 
Preu: 63,40 € 
Places màximes: 12 
A càrrec de Lola Mendoza

Aquest taller està adreçat a la gent que no 
ha fet mai ganxet o que en sap una mica i 
vol perfeccionar la tècnica.

PATCHWORK

DEL 4 D’OCTUBRE 
AL 20 DE DESEMBRE
Dimecres de 18.30 a 20 h 
Preu: 63,40 € 
Places màximes: 12 
A càrrec de Lola Mendoza

Endinsa’t en aquesta tècnica per 
confeccionar les teves peces. Aprendràs 
tot el que es pot fer jugant amb robes de 
colors, estampats i textures.

MÚSICA I VEU 

INICIACIÓ AL CANT 

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE
Dimecres de 20.05 a 21.05 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 12 
A càrrec d’Alicia Corfield

Aprendrem a trobar la nostra pròpia veu 
i potenciar-la. Les classes seran en grup i 
d’un nivell bàsic.

GUITARRA 

DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE
Grup A: divendres de 18 a 19 h 
Grup B: divendres de 19 a 20 h (iniciació) 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 10 
A càrrec d’Héctor Osvaldo Flores

Aprendrem a tocar aquest instrument i així 
podrem interpretar les cançons que més 
ens agradin. Cal dur una guitarra clàssica. 

HUMANITATS 
I CIÈNCIES SOCIALS 

CONÈIXER BARCELONA 

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE
Dijous de 10 a 11.30 h 
Preu: 63,40 € 
Places màximes: 15 
A càrrec de Materia Bcn

Aquest taller es farà tant a dins com fora 
del centre en format sortida cultural. 

ESCRIPTURA CREATIVA 

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE
Dimecres de 17.30 a 19 h 
Preu: 63,40 € 
Places màximes: 14 
A càrrec de Laura Gomara

Voleu saber com plasmar les vostres idees 
al paper? Veurem les tècniques bàsiques 
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TALLERS

perquè pugueu estructurar un relat, 
treballar-ne l’argument, els personatges, 
el narrador, els espais i escollir-ne un bon 
inici i un bon final. 

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE
Dimecres de 19.30 a 21 h 
Preu: 63,40 € 
Places màximes: 14 
A càrrec de Félix López

Descobriu noves habilitats de vida i 
benestar. Aconseguiu els vostres objectius 
i supereu qualsevol obstacle.

TALLERS A PROPOSTA DELS 
USUARIS I DE LES USUÀRIES 

Aquest taller és una proposta que surt 
d’una taula de participació organitzada el 
gener del 2017, amb persones usuàries 
del servei de cursos i tallers. 
Voleu participar en l’oferta del trimestre 
vinent? Deixeu el vostre correu electrònic i 
us informarem de la pròxima taula. 

GRAFOLOGIA “FIRMA i RÚBRICA: 
PRÀCTICA GRAFOLÒGICA”

DE L’11 D’OCTUBRE AL 27 DE 
DESEMBRE
Dimecres de 18.30 a 19.30 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 12 
A càrrec de Sara Cervelló

A partir d’un coneixement previ de la 
grafologia, ens endinsarem en l’anàlisi de la 

firma i la rúbrica, i assentarem 
coneixements des de la pràctica 
grafològica. És aconsellable tenir 
coneixements previs de grafologia.
 

INFORMÀTICA 
I COMUNITAT DIGITAL 

INICIACIÓ A INTERNET

DEL 2 D’OCTUBRE 
AL 4 DE DESEMBRE
Dilluns de 9.30 a 11 h
Preu: 63,40 € 
Places màximes: 14 
A càrrec d’Elena Calle

Per començar a descobrir internet, buscar 
informació, visitar pàgines interessants, 
crear favorits, etc, 

RETOC FOTOGRÀFIC

DEL 2 D’OCTUBRE 
AL 4 DE DESEMBRE
Dilluns d’11 a 12.30 h 
Preu: 63,40 € 
Places màximes: 14 
A càrrec d’Elena Calle

Aprendrem a retocar fotografies amb 
un programa de retoc fotogràfic per tal 
de millorar la seva qualitat i aconseguir 
l’efecte que volem.
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TALLERS

INFORMÀTICA II

DEL 2 D’OCTUBRE 
AL 4 DE DESEMBRE
Dilluns de 12.30 a 14 h 
Preu: 63,40 € 
Places màximes: 14 
A càrrec d’Elena Calle

Taller recordatori de com fer carpetes, 
documents, organitzar fotos, copiar text 
d’internet, com passar documents a una 
memòria USB, etc.

INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Dimarts de 9.30 a 11 h 
Preu: 63,40 € 
Places màximes: 14 
A càrrec d’Elena Calle

Per iniciar-se, de forma senzilla i amena, 
en la informàtica, tot començant de zero. 

ORGANITZA LES TEVES FOTOS I 
EL TEU ÀLBUM HOFMANN

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 
DE DESEMBRE
Dimarts d’11 a 12.30 h 
Preu: 63,40 € 
Places màximes: 14
A càrrec d’Elena Calle

Aprendrem el procés de passar les fotos 
de la càmera o del mòbil a l’ordinador. 
Posteriorment crearem un àlbum de fotos 
Hoffman.

SMARTPHONES (MÒBIL)  

DEL 3 AL 31 D’OCTUBRE
Dimarts de 12.30 a 14 h 
Preu: 31,70 € 
Places màximes: 14
A càrrec d’Elena Calle

Per treure-li el màxim profit al teu telèfon 
intel·ligent.

TAULETA TÀCTIL (TABLET) 

DEL 14 DE NOVEMBRE AL 12 DE 
DESEMBRE
Dimarts de 12.30 a 14 h 
Preu: 31,70 € 
Places màximes: 14
A càrrec d’Elena Calle

Per iniciar-se en l’ús de les tauletes i 
conèixer quines són les utilitats que 
ofereixen.

LLENGÜES 

ANGLÈS BÀSIC 

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE
Grup A: dimecres d’11.30 a 13 h 
A càrrec d’Amiable Language Services
Grup B: dimecres de 20 a 21.30 h 
A càrrec de Sònia Camps
Preu: 63,40 € 
Places màximes: 12 

Actualment, l’anglès és l’idioma més 
utilitzat. Aquí teniu l’oportunitat d’aprendre’l. 
Dirigit a aquelles persones  que vulguin 
iniciar-se en l’aprenentatge de l’anglès. 
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ANGLÈS BÀSIC MITJÀ 

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Grup A: dilluns de 17 a 18.30 h 
A càrrec d’Amiable Language Services

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Grup B: dimarts de 17.30 a 19 h 

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE
Grup C: dimecres de 10 a 11.30 h 
A càrrec de Sònia Camps

DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE
Grup D: divendres de 9.30 a 11 h 
A càrrec d’Amiable Language Services
Preu: 63,40 € 
Places màximes: 12 

Si ja has fet algun curs d’anglès i domines 
el present simple, els possessius i els 
demostratius, preguntes i negatius, aquest 
és el teu nivell. 

ANGLÈS MITJÀ 

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Grup A: dilluns de 10 a 11.30 h 
A càrrec de Paula León

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE
Grup B: dijous de 10 a 11.30 h 
A càrrec de Manuel Silva
Preu: 63,40 € 
Places màximes: 12 

Aprofundeix els teus coneixements 
d’anglès i amplia vocabulari i gramàtica. 

ANGLÈS MITJÀ AVANÇAT 

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Grup A: dimarts de 12 a 13.30 h 
Grup B: dimarts de 19 a 20.30 h 
Preu: 63,40 € 
Places màximes: 12 
A càrrec de Sònia Camps

Consolida els teus coneixements d’anglès 
i amplia vocabulari i gramàtica. 

ANGLÈS CONVERSA 

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Grup A: dimarts de 20.30 a 22 h 

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE
Grup B: dimecres de 17 a 18.30 h 
Grup C: dimecres de 18.30 a 20 h 
Preu: 63,40 € 
Places màximes: 12 
A càrrec de Sònia Camps

Practica l’anglès mitjançant una conversa 
dirigida. Parlaràs sobre temes d’actualitat 
per millorar l’expressió i la fluïdesa oral. Cal 
tenir un nivell intermediate d’anglès pel que 
fa a comprensió i expressió oral.
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ANGLÈS CONVERSA BÀSICA 

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Grup A: dilluns d’11.30 a 12.30 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 12 
A càrrec de Paula León

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE
Grup B: dijous d’11.30 a 13 h 
Preu: 63,40 € 
Places màximes: 12
A càrrec de Manuel Silva

Realitzarem converses sobre diferents 
temes de la vida en general, amb les 
quals practicarem aspectes gramaticals i 
refrescarem vocabulari a un nivell bàsic.

ITALIÀ 

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Grup A: dilluns de 18.30 a 20 h 
(nivell mitjà) 
Grup B: dilluns de 20 a 21.30 h 
(nivell bàsic) 
Preu: 63,40 € 
Places màximes: 12 
A càrrec d’Amiable Language Services

Inicia’t en la llengua italiana i descobreix 
la gramàtica, la fonètica, el vocabulari, etc. 

FRANCÈS 

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE
Grup A: dijous de 17 a 18.30 h 
(nivell bàsic) 

Grup B: dijous de 18.30 a 20 h 
(nivell mitjà) 
Preu: 63,40 € 
Places màximes: 12 
A càrrec de Valerie Hocq

Nivell bàsic. Destinat a persones que volen 
començar a aprendre l’idioma. Podran 
adquirir nocions bàsiques per  comunicar-
se en situacions senzilles de la vida 
quotidiana. Nivell mitjà. Dirigit a persones 
amb un mínim de coneixements a nivell 
de comprensió i expressió oral que vulguin 
adquirir coneixements més profunds per 
conversar en francès. 

FRANCÈS CONVERSA 

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE
Dijous de 20 a 21.30 h 
Preu: 63,40 € 
Places màximes: 12 
A càrrec de Valerie Hocq

Dirigit a persones que ja saben parlar 
francès i que volen practicar la conversa, 
amb la finalitat de millorar-ne la comprensió 
de comprensió i expressió oral de manera 
fluïda. Calen coneixements mínims de 
francès conversa a nivell de comprensió 
i expressió oral.

ALEMANY 

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE
Grup A: dijous de 17 a 18 h (nivell 
mitjà) 
Grup B: dijous de 18 a 19 h (nivell 
bàsic mitjà)
Preu: 49,73 € 

TALLERS
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Places màximes: 12 
A càrrec de Sònia Camps

Aquest curs és ideal per a persones que ja 
tenen nocions de la llengua alemanya i que 
volen avançar en la  gramàtica i conversa. 
Cal tenir coneixements d’alemany.

BALLS I DANSES 

BALLS DE SALÓ 

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Grup A: dilluns de 20 a 21 h (mitjà) 

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE
DESEMBRE 
Grup B: dijous de 10 a 11 h (iniciació) 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 30 
A càrrec d’Alicia Corfield

Descobreix el món dels balls de saló. En 
els diferents trimestres, aprendrem els 
passos bàsics per ballar tot tipus de balls. 
Cal inscriure-s’hi amb parella. 

DANSES DE BOLLYWOOD 

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Dimarts de 18 a 19 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 25
A càrrec de Sílvia Gutiérrez

Una barreja exòtica entre dansa clàssica 
de l’Índia, dansa folklòrica (coneguda com 
bhangra), dansa del ventre i hip-hop. 

COUNTRY INICIACIÓ

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Grup A: dilluns de 21 a 22 h
A càrrec de Félix López

DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE
Grup B: divendres de 9 a 10 h
A càrrec d’Elisabet Castejón
Preu: 49,73 €
Places màximes: 25

Per iniciar-te en la pràctica d’aquest ball 
que ens aporta dinamisme i coordinació. 

COUNTRY INICIACIÓ-MITJÀ

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Grup A: dimarts de 21 a 22 h

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE
Grup B: dijous de 21 a 22 h
Preu: 49,73 €
Places màximes: 25
A càrrec de Félix López

Pels que ja tenen el nivell iniciació assolit 
i volen noves combinacions de passos i 
coreografies.

COUNTRY MITJÀ

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE
Grup A: dijous de 22 a 23 h
A càrrec de Félix López

TALLERS
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DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE
Grup B: divendres de 10 a 11 h
A càrrec d’Elisabet Castejón
Preu: 49,73 €
Places màximes: 25

Avançarem amb noves coreografies i 
combinacions de passos.

COUNTRY MITJÀ-AVANÇAT

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Dimarts de 22 a 23 h
Preu: 49,73 €
Places màximes: 25
A càrrec de Félix López

Avançarem amb noves coreografies i 
combinacions de passos.

COUNTRY AVANÇAT

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Dilluns de 22 a 23 h
Preu: 49,73 €
Places màximes: 25
A càrrec de Félix López

Avançarem amb noves coreografies i 
combinacions de passos.

ZUMBADANCE

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Grup A: dimarts de 21 a 22 h 

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE
Grup B: dijous de 18 a 19 h 
Grup C: dijous de 19 a 20 h
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 20
A càrrec de Miriam Macías

Ball gimnàstic, eficaç i fàcil de seguir que 
s’inspira en la música llatina internacional 
per cremar calories, millorar la condició 
física, la coordinació i proporcionar 
benestar al cos i a la ment, reduint l’estrès. 
Cal portar tovallola i aigua. 

DANSA DEL VENTRE 

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE
Grup A: dimecres de 17 a 18.30 h 
(nivell avançat) 
Grup B: dimecres de 18.30 a 20 h 
(nivell iniciació) 
Preu: 63,40 € 
Places màximes: 18
A càrrec de Nerea Moreno

Dansa ancestral que ens permet connectar 
amb l’essència femenina, equilibrant cos i 
ment. 

LINE DANCE  

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE
Dimecres de 21.30 a 22.30 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 18
A càrrec de Félix López

Ball en línea dirigit a tots els que volen 
aprendre coreografies noves i ritmes 
diferents.

TALLERS
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SWING EN PARELLA

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE
Dijous de 21 a 22 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 24 
A càrrec de Swing Les Corts

El swing va néixer a finals de la dècada de 
1920 a Harlem, Nova York, i ràpidament 
es va estendre per tot Europa. És un ball 
ple d’energia, de vitalitat i de bon humor! 
N’aprendrem els passos bàsics per poder-
nos moure per totes les pistes de ball 
amb molt de swing. Cal inscriure-s’hi amb 
parella. 

SEVILLANES 

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Grup A: Dilluns de 18 a 19 h (nivell avan-
çat)
A càrrec d’Isabel Oliva 

DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE
Grup B: Divendres de 12 a 13 h (nivell 
iniciació-mitjà)
A càrrec d’Elisabet Castejón
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 20

Nivell avançat: cal tenir coneixements 
bàsics per fer aquest taller, en què 
apredrem nous moviments i treballarem la 
coordinació, la simetria del cos, el sentit del 
ritme i la flexibilitat. 
Nivell mitjà: ens iniciarem en els moviments, 
la posició dels braços i els girs.

BALL EN LÍNEA 

DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE
Divendres d’11 a 12 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 20 
A càrrec d’Elisabet Castejón

Ball dirigit a tothom que vulgui aprendre 
coreografies noves i ritmes diferents.

RITMES LLATINS 

DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE
Divendres de 20 a 21 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 20 
A càrrec de Pere López

Salsa, merengue, bachata, txa-txa-txa 
són alguns dels balls que trobareu en 
aquest taller. No cal parella.

SALSA AMB PARELLA 

DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE
Divendres de 21 a 22 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 20 
A càrrec de Pere López

Aprendrem els passos bàsics de la 
salsa per anar introduint diverses figures 
típiques. Cal inscriure-s’hi amb parella. 

TALLERS
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SALUT I BENESTAR 

CLUB 33 

DEL 2 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE
Preu: 72,97 € 
Places màximes: 30 

Ús lliure de les activitats de salut i 
benestar: posa’t + A, estiraments grup A, 
Pilates dinàmic, gim suau, ioga grups E i 
H, ioga Pilates grup B i Pilates abdominal.

IOGA 

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Grup A: dilluns de 20 a 21 h 
Grup B: dilluns de 21 a 22 h 
A càrrec d’Ignasi Bosacoma

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Grup C: dimarts de 20 a 21 h 
A càrrec de Néstor Gabriel Puentes

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE
Grup D: dimecres d’11 a 12.30 h 
A càrrec de Lina Mariño
Grup E: dimecres de 13 a 14 h 
Grup F: dimecres de 20 a 21 h 
Grup G: dimecres de 21 a 22 h 
A càrrec d’Ignasi Bosacoma

DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE
Grup H: divendres de 13 a 14 h 
A càrrec de Maribel López
Preu: 1h. 49,73 € ; 1.30 h. 63,40 € 

Places màximes: 10 
Places màximes: 18 (en horari de 
dimecres i migdies) 

Aprendrem postures per tonificar, estirar 
el cos i respirar correctament. Cal dur 
manta o tovallola. 

IOGA MEDITACIÓ 

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Dilluns de 19 a 20 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 12 
A càrrec d’Alicia Corfield

Per mitjà de tècniques de relaxació i de 
concentració, aprendrem a alliberar la 
consciència i conèixer-nos millor. Cal dur 
manta o tovallola.

IOGA PILATES 

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Grup A: dimarts de 21 a 22 h 
A càrrec de Néstor Gabriel Puentes

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE
Grup B: dimecres de 19 a 20 h 
A càrrec d’Alicia Corfield
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 12 

Descobreix aquesta disciplina on el ioga 
i el Pilates es fusionen. Cal dur roba 
còmoda, mitjons i tovallola.

TALLERS
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PILATES 

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Grup A: dilluns de 19 a 20 h (nivell 0) 
A càrrec de María Reina

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Grup B: dimarts de 10.30 a 11.30 h 
(nivell 0) 
A càrrec de Sònia Camps
Grup C: dimarts de 19 a 20 h (nivell 0) 
A càrrec de Néstor Gabriel Puentes

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE
Grup D: dimecres de 18.30 a 19.30 h 
(nivell 1) 
A càrrec de María Reina

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE
Grup E: dijous de 19 a 20 h (nivell 1) 
Grup F: dijous de 20 a 21 h (nivell 1) 
A càrrec de Sònia Camps
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 10 
Places màximes: 18 (en horari de migdies, 
matins i dilluns a la tarda) 

Descobreix el mètode Pilates, un sistema 
d’entrenament físic i mental que uneix el 
dinamisme i la força muscular, la ment, 
la respiració i la relaxació. Cal dur roba 
còmoda, mitjons i tovallola.
Nivell 0: aquest nivell està indicat per a 
gent que no hagi tingut contacte amb 
aquest mètode. 
Nivell 1: aquest nivell està indicat per 
a gent que ja ha fet algun trimestre 
d’aquesta activitat. 

PILATES FUSIÓ 

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Dilluns de 18 a 19 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 16 
A càrrec de María Reina

Combinació del mètode Pilates amb 
exercicis de tonificació, treball cardiovascular 
i estiraments. Cal dur tovallola.

PILATES ABDOMINAL 

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE
Dijous de 13 a 14 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 20 
A càrrec d’Alicia Corfield

Millora la teva tècnica i la teva condició 
física i mental, a través d’exercicis 
dinàmics, funcionals i respiratoris que 
treballen la part abdominal. Cal dur roba 
còmoda, tovallola i aigua.

PILATES DINÀMIC 

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Dimarts de 13 a 14 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 14 
A càrrec d’Alicia Corfield

Disciplina del Pilates en què s’utilitzen 
pilotes, gomes elàstiques, pesos, etc. 
Activitat d’intensitat alta. Cal dur roba 
còmoda, mitjons, tovallola i aigua.

TALLERS
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PILATES PER A EMBARASSADES   

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Dimarts de 9.30 a 10.30 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 10
A càrrec de Sònia Camps

La tècnica Pilates enforteix la musculatura, 
millora la mecànica respiratòria i afavoreix 
el desenvolupament d’un embaràs 
saludable. A partir del tercer mes 
d’embaràs.

TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ 

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE
Dimecres de 20 a 21 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 12 
A càrrec de Nerea Moreno

Amb tècniques de respiració, meditació i 
gimnàstica mental, aprendrem a identificar 
i gestionar l’estrès. 

TXI-KUNG 

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Dilluns de 19 a 20 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 10 
A càrrec de Ricard Cunill

Combat l’ansietat, el cansament i l’estrès 
diari equilibrant la ment i enfortint la salut, 
mitjançant moviments suaus.

TAITXÍ

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Dimarts de 19 a 20 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 14 
A càrrec de Ricard Cunill

Mitjançant aquestes tècniques mil·lenàries 
de moviments harmònics, treballarem 
per mantenir la flexibilitat i el benestar 
corporal. 

POSA’T + 

DEL 2 D’OCTUBRE AL 13 DE 
DESEMBRE
Grup A: dilluns i dimecres de 10 a 10.45 h 
A càrrec de Nayara Reyes Valois

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 
DE DESEMBRE
Grup B: dimarts i dijous de 9 a 9.45 h 
Grup C: dimarts i dijous de 10 a 10.45 h 

DEL 3 D’OCTUBRE AL 12 DE
DESEMBRE 
Grup D: dimarts i dijous de 19 a 19.45 h 
Grup E: dimarts i dijous de 20 a 20.45 h 
A càrrec de María Reina
Preu: 63,40 € 
Places màximes: 25 

Manteniment del cos amb exercicis i 
jocs per aconseguir una bona tonificació, 
elasticitat, resistència i força del cos. Cal 
dur roba còmoda, calçat apropiat, tovallola 
i aigua. 

TALLERS
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GIM SUAU 

DEL 3 D’OCTUBRE AL 12 DE 
DESEMBRE
Dimarts i dijous de 18 a 18.45 h 
Preu: 63,40 € 
Places màximes: 25 
A càrrec de María Reina

Activitat per millorar la mobilitat articular 
i la forma física. Adreçat a persones que 
vulguin estar en forma de manera suau i 
entretinguda. Cal dur roba còmoda, calçat 
apropiat, tovallola i aigua.  

ESTIRAMENTS 

DEL 2 D’OCTUBRE AL 13 DE 
DESEMBRE
Grup A: dilluns i dimecres de 13 a 13.45 h 
A càrrec d’Alicia Corfield
Grup B: dilluns i dimecres de 20 a 20.45 h 
A càrrec de María Reina
Preu: 63,40 € 
Places màximes: 20 

Tècnica dolça per estirar els músculs, 
relaxar i disminuir l’estrès i millorar la 
postura i l’equilibri. Cal dur tovallola. 

ESTIL DANCE 

DEL 3 D’OCTUBRE AL 12 DE 
DESEMBRE
Dimarts i dijous de 20 a 20.45 h 
Preu: 63,40 € 
Places màximes: 20
A càrrec de Míriam Macias

Varietat de coreografies i d’estils a ritme 
de la música més animada.

DEFENSA PERSONAL 
PER A DONES

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Dimarts de 18 a 19 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 12
A càrrec de Néstor Gabriel Puentes

Per aprendre a defensar-se en situacions 
de perill, per tal d’optimitzar la seguretat 
física i mantenir la calma.

GIMDANCE

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Dilluns de 17 a 18 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 18 
A càrrec d’Isabel Oliva

Taller de dinàmica de moviment en el qual 
es combinen exercicis d’aeròbic, boxing-
dance i ritmes coreografiats. L’objectiu 
és millorar la resistència, la flexibilitat, 
l’equilibri i l’estat anímic. S’introdueixen 
continguts de musicoteràpia com la 
repercussió de la música en la resposta 
motora davant de diferents ritmes. 

CÀPSULES DE CUINA

FAST FOOD SÀ 

DIMARTS 10 D’OCTUBRE 
De 19 a 21 h
Preu: 9,95 € + 5 € de material
Places màximes: 12
A càrrec de l’Escola cuina Boqueria

TALLERS



18

No tens temps i per això penses que 
no acabes de menjar bé? Organitza’t i 
prepara 10 plats en 2 hores.

CUINA PARES I FILLS; COM FER 
UN PASTÍS DE XOCOLATA

DIVENDRES 3 DE NOVEMBRE
De 18 a 20 h
Preu: 9,95 € + 6 € de material
Places màximes: 12
A càrrec de l’Escola cuina Boqueria

Els nens són els xefs i els pares els 
ajudants de cuina. Cada família farà la 
seva recepta i se l’emportarà a casa.

RECEPTES FÀCILS DE TARDOR 
(CUINA PER A PRINCIPIANTS) 

DEL 19 AL 26 D’OCTUBRE
Dijous de 19.30 a 21.30 h
Preu: 19,89 € + 6 € de material
Places màximes: 12
A càrrec d’Aina Mir

Taller introductori amb receptes fàcils i 
ràpides per cuinar els plats de sempre de 
manera senzilla. Valorarem a fer receptes 
fàcils i útils, bases per poder aplicar a 
molts plats. Valorarem la importància 
dels productes de temporada i la seva 
aplicació en molts plats. Farem cremes, 
rostits gustosos al forn, arrossos, estofats 
i fins i tot postres.

CUINA DE CASTANYES I BOLETS

DEL 2 AL 9 DE NOVEMBRE
Dijous de 19.30 a 21.30 h
Preu: 19,89 € + 7 € de material

Places màximes: 12
A càrrec d’Aina Mir

Amb la tardor arriba l’època de bolets i 
castanyes. Podem combinar-los amb un 
lluç, alguna crema o fins i tot uns canelons. 
Si barregem els bolets amb les castanyes 
encara serà més deliciós. I no ens oblidem 
dels dolços de castanya, com un pastís de 
xocolata.

CUINA MEDITERRÀNIA

DEL 16 AL 23 DE NOVEMBRE
Dijous de 19.30 a 21.30 h
Preu: 19,89 € + 6 € de material
Places màximes: 12
A càrrec d’Aina Mir

Tenim la sort de ser un dels països banyats 
pel Mediterrani i ho hem d’aprofitar. Amb 
tot el que ens regala la dieta mediterrània, 
com són les verdures, els llegums, els 
cereals, el pa i l’oli d’oliva prepararem plats 
de diferents zones, com ara, d’Itàlia, de 
Tunísia, d’Algèria, de Grècia, de Turquia i 
també de les Balears i Catalunya.

TALLERS
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DOLÇOS DE NADAL 

DEL 14 AL 21 DE DESEMBRE
Dijous de 19.30 a 21.30 h
Preu: 19,89 € + 6 € de material
Places màximes: 12
A càrrec d’Aina Mir

El Nadal ens omple la casa de colors, 
llum i també molts dolços. Per això, en 
aquest curs, aprendrem a fer els dolços 
que sempre comprem per als nostres 
convidats o per portar al dinar al que 
ens han convidat. El tortell de reis, uns 
mantecats, el tronc de Nadal o algun 
torró ràpid i les taronges confitades amb 
xocolata, entre altres delícies que també 
sorprendran la vostra taula.

INFANTS I ADOLESCENTS 

DANSA I TEATRE PER A NENS/ES 

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Grup A: dilluns de 17 a 18 h 
Grup B: dilluns de 18 a 19 h 
Edat: de 3 a 6 anys 
Preu: 41,10 € 
Places màximes: 10 
A càrrec de Loan Muñoz

Aprendrem els primers passos de la 
dansa i del teatre a partir de jocs, en què 
el ritme, la coordinació i l’harmonia del cos 
seran els principals objectius.

DANSA INFANTIL 

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Grup A: dilluns de 19 a 20 h 
Edat: de 7 a 12 anys 
A càrrec de Loan Muñoz

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE
Grup B: dimecres de 17.30 a 18.30 h 
Edat: de 5 a 10 anys 
Preu: 41,10 € 
Places màximes: 12 
A càrrec d’Alicia Corfield

Per iniciar-te en totes les disciplines de 
ball, des del clàssic fins al més modern.

PER A GENT GRAN 

COR JOVE 

DEL 2 D’OCTUBRE AL 13 DE 
DESEMBRE
Grup A: dilluns i dimecres d’11 a 12 h 
A càrrec de Nayara Reyes Valois

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE
Grup B: dimarts i dijous d’11 a 12 h 
Preu: 33,17 € 
Places màximes: 30 
A càrrec de María Reina

Manteniment del cos mitjançant exercicis i 
jocs per aconseguir un bon estat de salut.

TALLERS
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RACÓ DEL MATÍ 

DEL 2 D’OCTUBRE AL 13 DE 
DESEMBRE
Dilluns i dimecres de 9 a 10 h 
Preu: 33,17 € 
Places màximes: 30 
A càrrec de Nayara Reyes Valois

Manteniment del cos mitjançant exercicis 
i jocs. Amb una intensitat mitjana. Cal dur 
roba còmoda, calçat apropiat, tovallola i 
aigua. 

INFORMÀTICA INICIACIÓ 

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Dilluns de 16 a 17.30 h 
Preu: 24,64 € 
Places màximes: 12 
A càrrec de Ferran Cabré

Adreçat a la gent gran que no tingui 
cap coneixement informàtic previ o uns 
coneixements mínims. En aquest taller  
treballaran l’ús d’Internet i el correu 
electrònic.

ACTIVA-MENT 

DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE
Divendres de 13 a 14 h 
Preu: 17,06 € 
Places màximes: 12 
A càrrec d’Elisabet Castejón

Taller per mantenir jove i activa la ment 
mentre exercitem la memòria, millorem 
l’autoestima i ens relacionem amb els 
altres.

MONOGRÀFICS

ÒPERA CLÀSSICA I SARSUELA

DIVENDRES 20 D’OCTUBRE
De 12 a 13.30 h
Preu: 6,34 €
Places màximes: 12 
A càrrec d’Albert Ferrer

Comentar punts sobre l’origen i el 
desenvolupament de la sarsuela com a 
manifestació operística a Espanya amb les 
seves característiques musicals, tipologies 
vocals i temàtiques des dels seus orígens, 
al segle XVII, fins a l’actualitat.

TALLERS
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Voleu rebre informació de les nostres ac-
tivitats? Envieu-nos un correu a: 
perequart@lleuresport.cat i us farem arri-
bar  setmanalment el butlletí digital de les 
propostes d’activitats que es fan al Centre.
Atenció famílies!
Si esteu interessades a formar part del 
grup de programació dels vostres especta-
cles, ara podeu fer-ho!
Entreu al nostre web i empleneu el formu-
lari: FEM GRANS INFANTS!
Cal inscripció prèvia  a les activitats. Ja ho 
podeu fer des de les inscripcions en línia 
que trobareu al nostre web: 
www.ccperequart.com o bé de manera 
presencial.  

ESPECTACLES INFANTILS

SOMNIS DE SORRA  

DIVENDRES 10 DE NOVEMBRE
A les 18 h 
A càrrec  de la Cia. Borja Ytuquepintas
*Vegeu més informació dins l’apartat 
d’espectacles i concerts a la pàg. 25. 

UN DIA 

DIUMENGE 17 DE DESEMBRE
1a sessió a les 11.30 h
2a sessió a les 13 h
A càrrec de Roseland Musical

*La recaptació d’aquest espectacle anirà 
destinada a LA MARATÓ DE TV3. No hi ha 
un preu d’entrada establert; donació sim-
bòlica i oberta.
En un racó del bosc, entre bolets i fulles que 
amaguen sorpreses, dorm el nostre per-
sonatge acaronat per una dolça melodia. 

ACTIVITATS 
INFANTILS I 
FAMILIARS 

ACTIVITATS INFANTILS I FAMILIARS

ESPECTACLES INFANTILS
MATINS EN FAMÍLIA
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Quan es desperta, la seva curiositat 
l’empaitarà i anirà descobrint com és “Un 
dia” per als més menuts en una gran ciutat. 
No serà “Un dia” com un altre per a ell, tot 
ple de novetats, però si per als petits espec-
tadors que, a poc a poc i pas a pas, veu-
ran aparèixer en la màgica transformació 
d’aquest racó de bosc els seus objectes, els 
seus sons, les seves aventures, les seves 
emocions, fins i tot on s’acaronen els seus 
somnis!

MATINS EN FAMÍLIA 

A les 11.30 h 

MOBILUS

DIUMENGE 8 D’OCTUBRE
A càrrec de la Cia. teatre visual ADDAURA

*Vegeu més informació dins l’apartat 
d’espectacles i concerts a la pàg. 25. 

ELS SUPERHEROIS 
TAMBÉ BEUEN LLET
Amb motiu del dia internacional 
dels drets dels infants

DIUMENGE 19 DE NOVEMBRE 
A càrrec del Grupo Comediarte
Organitzat per l’Associació per a les Nacions 
Unides
Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona

L’obra ens mostra l’univers infantil de Ra-
miro, un nen de 9 anys, que es veu atret 
per un anunci de xiclets que busca l’amic 
del Capità Galàxia. A partir d’aquest anun-
ci, Ramiro comença una intensa cerca per 
trobar el nou amic del Capità Galàxia, que 
el porta a emprendre diverses aventures.
La primera de les aventures en les quals 
s’endinsa és a casa seva, transformant 
els electrodomèstics en superherois. Amb 
aquesta aventura, aconsegueix veure en el 
seu pare els valors d’un superheroi i con-
vertir-lo en un Superpare...
En aquesta obra, aproparem els infants 
a valors importants com la cooperació, la 
solidaritat, la igualtat i l’amistat a través de 
referents com són els superherois i les su-
perheroïnes. Us hi esperem!
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DIADES, 
FESTES I 
TRADICIONS  

DIADES, FESTES I TRADICIONS
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L’ESTENEDOR’17 A LA MOSTRA 
DE COMERÇ

DISSABTE 30 DE SETEMBRE
De 10 a 22 h
Lloc: c. Joan Güell
Organitzat per l’Eix Comercial Sants-Les 
Corts

Veniu a conèixer les creacions exclusives 
dels 7 dissenyadors/es que participen en el 
projecte de suport a la creació de la con-
vocatòria 2017 de L’Estenedor, impulsor de 
projectes de moda. 

SOPAR DE DONES DE LES CORTS 
PER FESTA MAJOR

DIVENDRES 29 DE SETEMBRE
A les 21 h

En motiu del Dia Internacional de 
la Gent Gran: 
SEXO DE CINE,
sobre la sexualitat en la vellesa 

DIUMENGE 1 D’OCTUBRE
A les 18 h
A càrrec d’InCiTe
*Públic adult

Que no ens enredin! Perquè no és al cos 
on resideix la font dels desitjos i passions. 
És el cervell el veritable motor del sexe. 
És qui decideix el què i el com. El cervell 
no té edat i és increïblement plàstic i 
influenciable per estímuls que poden 
alliberar o reprimir la nostra sexualitat. 
L’educació, les imposicions morals o les 
creences religioses i per descomptat, la 
cultura, en la qual el cinema i la televisió, 
tenen un paper protagonista, creen
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imatges que ens acompanyaran tota la vida. 
Imatges que són pura ficció, i que poden 
ser un reflex enganyós de les nostres 
realitats quotidianes. Com ens fan sentir i 
viure el sexe aquestes ficcions? Com ens 
influeixen? 
Tot aquest viatge no és més que una excusa 
per atrevir-nos a parlar sobre els reptes de 
la sexualitat en la vellesa. Ens acompanyes? 

CONCERT LÍRIC PER 
FESTA MAJOR

DISSABTE 7 D’OCTUBRE
A les 17.30 h
Organitzat pel Casal de Gent Gran de 
Pere Quart

CLAU DE LLUNA

DIUMENGE 26 DE NOVEMBRE
A càrrec de la Companyia Clara Schu-
mann
Director: Joan Martínez Colás

 
En motiu del dia internacional contra la vio-
lència a la dona. 
*Vegeu més informació dins l’apartat de 
concerts a la pàg. 25.

CAGA TIÓ

DIMECRES 20 DE DESEMBRE 
A les 18 h
Lloc: Jardins de Can Bacardí

La Ludoteca “La Tardor” i el Centre Cívic 
Joan Oliver “Pere Quart” us oferirem una 
animació infantil plena de cançons i sorpre-
ses. Veniu amb nosaltres a fer cagar el tió.

FIRA +35, NOUS CREADORS/ES

DISSABTE 16 DE DESEMBRE
De 10 a 20 h
Lloc: Av. Diagonal

En aquest nou any, tornem a programar 
conjuntament amb el Punt d’Informació 
Juvenil de les Corts, una fira per a nous/
noves creadors/es que vulguin exposar i 
vendre els seus productes tot aprofitant 
la Fira de Nadal, organitzada per l’Espai 
d’Art, que estarà oberta fins al dia 23. La 
fira es farà a la Diagonal, on hi hauran 
estands d’articles exclusius i artesanals. 
Així doncs, a la mateixa Diagonal, entre 
Gandesa i Numància, ens hi podreu trobar!!  
Si ets un/a creador/a, tens productes i vols 
participar a la fira, contacta amb nosaltres 
abans del 20 de novembre a: perequart@
lleuresport.cat o bé al 933 398 261.
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DIADES, FESTES I TRADICIONS



ESPECTACLES 
I CONCERTS 

ESPECTACLES I CONCERTS

Cal inscripció prèvia  a les activitats. Ja ho 
podeu fer des de les inscripcions en línia 
que trobareu al nostre web: www.ccpere-
quart.com o bé de manera presencial.  

CLAU DE LLUNA

DIUMENGE 26 DE NOVEMBRE
A les 18.30 h
A càrrec de la Companyia Clara Schu-
mann
Director: Joan Martínez Colás

Clau de Lluna és una òpera-collage sobre 
el paper de la dona en la música. Amb la 
paraula, la imatge i el so, Joan Martínez Co-
lás aprofundeix en la transcendència que la 
dona ha tingut al llarg dels segles en el món 
de la música. La feminitat ha estat la inspi-
ració dels compositors més destacats.Amb 
Clau de Lluna, un grup de dones artistes 
ens mostren com els compositors han re-
tratat l’esperit polièdric de la dona a través 
de la música.
La representació del sol i la lluna com el 
masculí i el femení serveixen d’excusa per 
a aquest espectacle on descobrirem com 
autors tan importants com Giovanni Batista 
Pergolessi,  W. A. Mozart o Bellini han re-
presentat la dona en la seva obra. 
La segona part de l’espectacle se centra 
en la figura femenina al llarg dels segles 
XX i XXI, amb obres modernes. Enmig de 
l’espectacle s’intercalaran dos audiovisuals, 
un històric del paper de les dones en la his-
tòria de la música i un segon sobre el paper 
de la dona música en l’actualitat.
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CICLE BARCELONA 
DISTRICTE CULTURAL

L’Institut de Cultura de Barcelona posa a 
l’abast de la ciutadania i dels centres de 
proximitat com són els centres cívics, una 
programació de companyies i grups de qua-
litat, amateurs en vies de consolidar-se i 
professionals, amb una varietat de llenguat-
ges artístics. No us perdeu l’oportunitat de 
viure aquests espectacles i connectar amb 
els i les artistes amb qui podreu tenir una 
petita conversa quan acabi l’espectacle.

MOBILUS

DIUMENGE 8 D’OCTUBRE
A les 11.30 h
A càrrec d’ADDAURA

Espectacle de teatre visual per a tots els 
públics amb màgia, dansa, titelles, ombres, 
llum negre i circ inspirat en l’obra de l’artista 
americà Alexander Calder. Una explosió 
creativa en moviment. El grup neix de la 
inquietud d’exploració i experimentació 
entre la fusió de les diferents disciplines 
escèniques com són la màgia, el teatre, la 
dansa, els titelles, el circ, la llum negre, les 
ombres...Tot aquest combinat dona com 
a resultat la definició més clara del que 
fa la companyia: teatre visual. El primer 
espectacle que va muntar la companyia 
es titulava Embrossa’t, una obra per a 
tots públics basada en la poesia visual de 
Joan Brossa. Una investigació que porta a 
encaixar-ho tot sense perdre el significat 
que l’autor vol transmetre en cadascuna 
de les seves obres. Tot aquest treball té 
el suport de la Fundació Joan Brossa. El 
segon repte ha estat un espectacle per a 
tots els públics basat en l’obra de l’artista 

americà Alexander Calder: Mobilus. Aquest 
treball ha permès descobrir nous elements 
escènics per entrar plenament en el seu 
imaginari.

AMIGOO

DIVENDRES 20 D’OCTUBRE
A les 20 h
A càrrec de MUMUSIC CIRCUS

Amigoo és un fragment de les vides d’un 
home i una dona. Un circ entre dos. Tros-
sos d’intimitat en una travessa gestual i 
musical vers el més sincer i profund d’un 
mateix. Junts confabulen un món irreal, 
ple de poesia i complicitat en un fals in-
tent d’esquerdar el mite de la solitud com 
condició humana dins del món. Fent escla-
tar moments de deliri i bogeria entre balls 
i acrobàcies, desenredant així el seu propi 
circ interior. Un circ personal que explora les 
acrobàcies, la música i la manipulació del 
cos i dels objectes a través del moviment. 
Circ, dansa, teatre, música en viu.

SOMNIS DE SORRA

DIVENDRES 10 DE NOVEMBRE
A les 18 h
A càrrec  de la Cia. Ytuquepintas

Estem acostumats a veure l’art com una 
cosa que perdura en el temps, com una obra 
que segueix present després de la mort de 
l’artista. Però l’art també pot ser efímer, pot 
ser art per un instant, sense necessitat de 
convertir-se en perdurable. A Somnis de 
Sorra, només amb les seves mans i sorra 
damunt un vidre, Borja González narra el 
pas de dues persones en el transcurs de les 
seves vides, des dels somnis que es creen 

ESPECTACLES I CONCERTS



27

a la infància, les vivències que apareixen a 
la maduresa, fins a la visió real i retrospec-
tiva que aporta l’experiència viscuda. Dibuix 
a dibuix, transporta l’espectador a moments 
plens d’emocions, a viatjar a diferents llocs 
del món i a fer una reflexió poètica dels 
seus propis sentiments, vivències i records. 
Acompanya l’espectacle la musica origi-
nal d’en Roc Sala (pianista), Quico Pugés 
(violoncel, contrabaix i serra musical) i Àlex 
Guitart (percussió, blagama, rabab, tambur).

LA DERNIÈRE DANSE 
DE BRIGITTE

DIVENDRES 24 DE NOVEMBRE
A les 20 h
A càrrec de ZERO EN CONDUCTA

La Brigitte té tants anys que els seus re-
cords estan en blanc i negre. Tants, tants 
que si li preguntes l’edat et dirà: -Molts i 
uns quants més. Però la Brigitte sap que ha 
arribat l’hora, el moment exacte en què el 
seu últim segon es farà etern i ja no té sen-
tit acumular més temps. Abans de marxar 
la Brigitte farà l’equipatge omplint la maleta 
d’aquells records que la mantinguin viva per 
última vegada. Benvinguts a l’últim ball de 
la Brigitte. Un projecte de mim corporal, ti-
telles, dansa i teatre visual al servei d’una 
història sense text impossible de narrar amb 
paraules.

MAL MARTÍNEZ... 
en desconcert, humor i hòsties

DIVENDRES 15 DE DESEMBRE
A les 20 h
A càrrec de Marc Martínez

Mal Martínez presenta el seu nou treball dis-
cogràfic, Humor i hòsties, en un desconcert 
absolut. Un one-man show en el qual presu-
miblement tocarà les seves noves cançons 
amb l’ajuda de la seva guitarra cadet del 1978.
Música i teatre a pèl en una experiència inè-
dita que té més de paramount tragedy que de 
comèdia. Salut, rumba i 6a hora! Fa quinze 
anys publicava el seu primer disc, El bolero 
del Raval. Ara, el Marc torna amb Mal Martí-
nez - Humor i hòsties i un desconcert que ell 
mateix qualifica de més eclèctic i mestís, amb 
traços que abracen tant el punk com la rumba.

FESTIVAL INAUDITUS 
AMB ELS NOUS TALENTS

DIMECRES 13 DE DESEMBRE
A les 20 h
Organitza: AKTIVE 
Amb el suport de Diari Ara, Time Out i Picap

Per donar el punt i final al projecte de Suport 
a la Creació de Nous Talents, participarem 
del Festival Inauditus 2017.  Aquest festival 
és la continuïtat del Festival MPB (Música 
Popular de Barcelona) i vol oferir propostes 
artístiques i musicals que estan fora dels 
grans circuits comercials. 

ESPECTACLES I CONCERTS



CICLE 
CINEMA 
DONES 
DEL MÓN 

CICLE CINEMA DONES DEL MÓN

Aforament limitat, cal inscripció prèvia  a 
les activitats. Ja ho podeu fer des de les 
inscripcions en línia que trobareu al nostre 
web: www.ccperequart.com o bé de ma-
nera presencial.  
  
A les 19 h 
Organitzat per la Taula de Dones les 
Corts. 
Amb el suport de DOCS BARCELONA i 
del Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”

KATHERINE, 4 ESTIGMAS

DIMECRES 18 D’OCTUBRE
Un documental d’Acathi

En aquest documental es narra el dia a 
dia i les reflexions d’una dona transsexual 
a Barcelona.

EMPIEZA EN TI

DIMECRES 15 DE NOVEMBRE
De Marta Vergonyós

Quatre dones de diferents edats i perfils 
s’han hagut d’enfrontar a la violència dels 
seus marits i marxar, per començar de 
nou.
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EXPOSICIONS 
TERRITORIALS

EXPOSICIONS TERRITORIALS
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CONVOCATÒRIA OBERTA 
D’EXPOSICIONS 17:
EXPOSICIÓ DE L’OBRA 
GUANYADORA 
SELECCIONADA 

DEL 3 AL 28 D’OCTUBRE
Proposta guanyadora de la primera 
convocatòria 2017 d’exposicions al Centre.
 

20è ANIVERSARI DONES
LES CORTS 

DEL 2 AL 30 DE NOVEMBRE

Autoria Coproducció entre la Taula de Do-
nes de les Corts, les diferents entitats de 
Dones del Districte i el Centre Cívic Joan 
Oliver “Pere Quart”.
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CONFERÈNCIES 
CONFERÈNCIES

Aforament limitat, cal inscripció prèvia  a 
les activitats. Ja ho podeu fer des de les 
inscripcions en línia que trobareu al nos-
tre web: www.ccperequart.com o bé de 
manera presencial.  

L’HABITATGE ÉS UN DRET COM 
UNA CASA! CONEGUEM ELS RE-
CURSOS PÚBLICS

DIJOUS 5 D’OCTUBRE
A les 19 h
A càrrec de l’Oficina d’Habitatge de les
Corts

La protecció del dret a l’habitatge és cosa 
de tothom!!  A Barcelona ho tenim clar: 
l’habitatge és un dret com una casa. Ha 
de ser així per garantir una vida digna a 
tothom. Per aquest motiu, l’Ajuntament de 
Barcelona treballa intensament per imple-
mentar una política d’habitatge que aten-
gui la situació actual d’emergència i que 
actuï sobre les causes concretes que fan 
difícil accedir a una llar a la ciutat. L’objec-
tiu principal que es persegueix és facilitar 
aquest accés a diferents capes de la so-
cietat mitjançant propostes innovadores i 
tenint en compte nous reptes com l’enve-
lliment de la població.

ACREDITAR L’INVISIBLE: EL DI-
FÍCIL CAMÍ CAP A LA INCAPACI-
TACIÓ EN LA FIBROMIÀLGIA,  LA 
SÍNDROME DE FATIGA CRÒNICA 
I LA SENSIBILITAT QUÍMICA (Sín-
dromes de Sensibilització Central)

DIMECRES 29 DE NOVEMBRE
A les 18 h

30
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CONFERÈNCIES

A càrrec de la Dra. Iolanda Miró i Vinaixa,
reumatòloga experta en fibromiàlgia,
síndrome de fatiga crònica i sensibilitat
química múltiple, màster en medicina
avaluadora i peritatge mèdic.
Organitzat per l’Associació Catalana per a 
la Síndrome de Fatiga Crònica i altres Sín-
dromes de Sensibilització Central: FM -
SQM – EHS

Malgrat que en les darreres dècades 
s’han anat fent avenços, les síndromes 
de sensibilització central (SSC) continuen 
sent difícils d’entendre i de demostrar, tant 
per a la persona que les pateix i el seu 
entorn, com per a molts dels professionals 
que han d’ocupar-se’n.
En els casos severs, quan malgrat haver 
instaurat totes les mesures indicades no 
s’aconsegueix una qualitat de vida que 
permeti de mantenir una activitat professi-
onal en condicions, comença un nou pele-
grinatge per a la persona malalta, que es 
veu obligada a demostrar totes les seves 
limitacions davant la mirada, sovint incrè-
dula, de qui l’avalua o la jutja.
La incapacitat temporal i el llarg camí cap 
a la incapacitació permanent són una altra 
dura prova que ha de passar la persona 
malalta d’SSC. Baixes, tribunals mèdics 
i judicis… com fer-hi front de la manera 
més exitosa possible? Vet aquí el que 
tractarem en aquesta estona de conversa.  

TÈCNICA DE LA MARXA NÒRDICA 

DIJOUS 19 D’OCTUBRE 
A les 10.30 h

Es tracta d’una tècnica que, ben execu-
tada, pot aportar beneficis saludables a 
persones que per motius diferents han 
vist deteriorada la seva salut o que sen-
zillament volen tenir cura de la seva salut. 
Estudis contrastats demostren els efectes 
beneficiosos que aquesta activitat es-
portiva aporta a la salut de les persones 
en un ampli rang de patologies (diabetis, 
obesitat, osteoporosi, fibromiàlgia, artri-
tis, dolors musculars i articulars, càncer, 
alteracions coronàries, depressió...) a 
més d’altres beneficis, com són millora de 
l’alineació del cos i la postura, correcció 
de la forma de caminar, enfortiment de 
l’esquena, descàrrega de les articulaci-
ons, millora de l’estat d’ànim, eliminació 
de tensions, socialització ...
És una activitat que pot ser executada 
per persones amb diferents condicions fí-
siques, un rang ampli d’edats i diversitat 
d’entorns (rurals, urbans o platges) i du-
rant qualsevol època de l’any.
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ACTIVITATS 
SOLIDÀRIES    

ACTIVITATS SOLIDÀRIES
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UN DIA 

DIUMENGE 17 DE DESEMBRE
1a sessió a les 11.30 h
2a sessió a les 13 h
A càrrec de Roseland Musical

* La recaptació d’aquest espectacle ani-
rà destinada a LA MARATÓ DE TV3. No 
hi ha un preu d’entrada establert; donació 
simbòlica i oberta.

* Vegeu més informació dins l’apartat 
d’espectacles infantils a la pàg. 21. 

UN NADAL MÀGIC AMB TOTHOM I 
PER A TOTHOM  

Un projecte solidari en què participem ac-
tivament per fer possible un dinar de Na-
dal especial per a usuaris i usuàries del  
Menjador Social Cafarnaúm, del barri de 
les Corts. 

Vosaltres també hi podeu col·laborar! A 
més de recollir joguines, podreu portar 
peces de roba de gala en cadascuna de 
les activitats complementàries (vegeu la 
programació específica més endavant), 
per tal que la puguin lluir al dinar de Na-
dal que organitzarem al Centre, per a ells/
elles i les seves famílies!  

Organitzat pel Menjador Social 
Cafarnaúm, un projecte de Rotary amb la 
col·laboració de la Fundació FCBarcelona 
i el Centre Cívic Joan Oliver ““Pere Quart”.

*Vegeu-ne la programació específica
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ACTIVITATS SOLIDÀRIES

AQUEST NADAL... CAP NEN@ 
SENSE REGAL! 

DEL 2 AL 21 DE DESEMBRE
En horari d’obertura del Centre
Amb la col·laboració de la Ludoteca Gui-
tard, CEM les Corts i Centre Khepra 

Al Nadal ens trobem amb unes dates en 
què tothom intenta reunir-se en família i 
gaudir d’aquests dies en companyia dels 
seus éssers estimats.  Des del Centre, tor-
narem a engegar per sisè any la campa-
nya de recollida de joguines i les destina-
rem als usuaris/àries del menjador social 
Cafarnaúm, ubicat a la Parròquia de San-
ta Tecla perquè aquest Nadal no hi hagi 
cap nen@ sense regal.  

DINAR DE NADAL SOLIDARI

DIVENDRES 29 DE DESEMBRE
A les 14 h
Amb la col·laboració dels voluntaris i vo-
luntàries del Menjador Social Cafarnaúm.
Dinamització a càrrec de la Cia. En Clau 
de Clown i Mondo teatre.
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DESTACAT 
CULTURAL 
DEL 
TRIMESTRE     

DESTACAT CULTURAL DEL TRIMESTRE

Aforament limitat, cal inscripció prèvia a la 
convocatòria que trobareu al nostre web 
www.ccperequart.com a partir del 12 de 
setembre.

CLiP Kultural

DEL 4 D’OCTUBRE AL 29 DE 
NOVEMBRE
Dimecres de 19.30 a 21 h
Creació, Legalitat i Professionalitat Kultural
Amb el suport d’Aktive

”L’artista és qui, per mitjà de l’exercici de 
la seva professió, transmet des d’un mirall 
personal i únic la seva manera de veure i 
sentir el món a la seva comunitat.” 
Reflexió acadèmica en disseny i comuni-
cació, núm. XII Universitat de Palerm.

Artista i pràctica professional. La impor-
tància de l’articulació entre la formació i 
l’exercici professional. 
Aquest seminari de suport a la creació 
està dirigit a artistes professionals o ama-
teurs que vulguin emprendre i aprendre 
de primera mà eines útils per dur a terme 
una bona gestió artística dins les activi-
tats creatives. En aquest espai parlarem 
de protecció de la propietat intel·lectual, 
gestió de drets i la importància del Pla de 
Negoci, com dissenyar-lo i com gestionar-
lo de manera operativa dins un projecte 
artístic... 
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REUTILITZACIÓ, 
REPARACIÓ I 
INTERCANVI

LA CASA “ECOSOSTENIBLE”: 
DECORACIONS ECOLÒGIQUES

DIMECRES 4 D’OCTUBRE
De 19 a 21 h
Gratuït
Places màximes: 15
A càrrec de Maria Fiter, dissenyadora de   

Activitat centrada en l’ús artístic de ma-
terials reciclats amb l’objectiu de decorar 
la llar. Els participants podran veure idees 
de decoració “ecosostenible” i conèixer 
materials i tècniques aplicables. 
Si us animeu, també podeu portar un petit 
objecte de casa per personalitzar-lo amb 
paper maixé. 

INNOVACIÓ 
SOCIAL 

INNOVACIÓ SOCIAL
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REUTILITZACIÓ, REPARACIÓ I INTERCANVI
TALLERS HÀBITS SALUDABLES
TALLERS TECNOLÒGICS
TALLERS CO-
ENTITATS A LA CUINA INCLUSIVA
CONFERÈNCIES 
EXPOSICIONS ESPECIALITZADES
ESPAI DE REPARACIÓ COMUNITARI

F
ot

o:
 C

re
ar

e



36

INNOVACIÓ SOCIAL

LA MODA ACTUAL 
I EL RECICLATGE

DIMECRES 18 D’OCTUBRE
De 19 a 21 h
Places màximes: 15
A càrrec de Marco Migliorisi, dissenyador 
de   

Vine i descobreix els materials de reciclat-
ge més usats en la moda actual. El Marco 
ens explicarà com iniciar-nos en el món 
del patronatge. A partir d’un patró mostra, 
podrem fer un petit objecte de moda, des 
d’una cartera fins a un cinturó.  

RECICLA AMB SCRAPBOOKING 

DIMECRES 25 D’OCTUBRE
De 19 a 21 h
Places màximes: 15
A càrrec de Gemma, Núria, Àngels i Ma-
riona de 4 Racons.

En aquest taller ens iniciarem a l’scrapbook 
tot creant targetes en forma de cartells per 
decorar la casa o per regalar com a part 
del packaging d’un embolcall de regal. 

Reciclarem cartrons i papers que tinguem 
per casa i aprendrem algunes de les tèc-
niques que s’utilitzen a l’hora de fer crea-
cions d’scrapbook. La temàtica que propo-
sem seria fer una targeta de Nadal però 
també podeu decidir fer-la sobre un altre 
tema.

ESTIL DE VIDA RESIDU ZERO             

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Dimarts de 19 a 20 h
Places màximes: 16
A càrrec de Xènia Elias i Salmerón, co-
creadora de Zero Waste Bcn.

Es tracta d’un acompanyament pràctic a les 
persones interessades a dur un estil de vida 
més sostenible i ètic envers les persones, el 
medi ambient i la nostra pròpia salut.
És un apropament multidisciplinari cap a un 
estil de vida sostenible, en què es tractaran 
temes de cuina, es faran petites manuali-
tats, s’elaboraran remeis casolans, es dona-
ran alguns consells d’agricultura urbana, es 
parlarà de reciclatge i compra ètica, etc. 
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INNOVACIÓ SOCIAL

TALLERS HÀBITS 
SALUDABLES 

EL PLAER DE PARTICIPAR 
G

DEL 5 D’OCTUBRE 
AL 14 DE DESEMBRE
Dijous de 16.30 a 17.30 h
Places màximes: 12
A càrrec de Pilar Cases, pedagoga i for-
madora en diverses àrees de creixement 
personal.

Quina és la nostra reacció davant dels 
canvis socials i tecnològics? 
Aquest taller, adreçat a la gent gran, els hi 
aportarà eines per millorar la seva qualitat 
de vida, ja que els permetrà entendre mi-
llor l’etapa que estem vivint.

COACHING EMOCIONAL

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Dilluns de 20 a 21.30 h
Preu: 63,40 €
Places màximes: 16
A càrrec d’Agnès C. Malik, de Business 
Witches.

El benestar emocional com a leitmotiv del 
taller ens portarà a trobar l’equilibri desit-
jat entre emocions, sentiments i desitjos.
“Estic convençuda que les eines per viure 
la vida de forma responsable, conscient i 
plena, estan dins de cada un de nosaltres 
i que només necessitem que algú ens les 
mostri i ens ensenyi com utilitzar-les”.
Agnès C. Malik

POSA UNA CARNÍVORA 
A LA TEVA VIDA

G
DEL 5 D’OCTUBRE 
AL 14 DE DESEMBRE
Dijous de 19 a 20.30 h
Places màximes: 12
A càrrec de Toni Sole, comunicador.

El Toni és un enamorat de les plantes, 
principalment de les que, per la seva es-
pecificitat, ens ofereixen quelcom curiós.
En aquest cas ens endinsarem en el món 
de les plantes carnívores, des dels seus 
orígens passant per les aportacions de 
Darwin per arribar a la seva reproducció. 
Un viatge que va del fantàstic a la ciència 
i en què totes les experiències s’aniran re-
collint en un blog.  
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APRENDRE A FER 
PA ARTESANAL

17 I 18 D’OCTUBRE
De 19 a 21 h
Preu: 19,89 € + 3 € material
Places màximes: 12
A càrrec de l’obrador Ca la Nydia de Tossa 
de Mar

El pa és un aliment bàsic de la nostra 
dieta. No obstant això, sovint ens venen 
subproductes de forneria que no tenen la 
mínima qualitat nutritiva ni organolèptica. 
D’uns anys ençà, professionals artesans 
estan recuperant les tècniques tradicio-
nals i reivindiquen el pa de qualitat.
En aquesta línia, us proposem entrar en el 
món del pa. Us presentarem els diferents 
tipus de farines, elaborarem massa mare, 
i aprendrem a fer pa seguint mètodes ar-
tesanals. El curs es clourà amb un tast 
dels millors pans de Barcelona. 

COQUES

14 I 15 DE NOVEMBRE
De 19 a 21 h
Preu: 19,89 € + 3 € material
Places màximes: 12
A càrrec de l’obrador Ca la Nydia de Tossa 
de Mar

La coca és una de les nostres tradicions 
gastronòmiques més arrelades. Si mai in-
tenteu explicar a un estranger què és una 
coca, us mirarà perplex: tot és una coca, 
res és una coca! però fins i tot els nostres 
infants més menuts la reconeixen!
En la sessió treballarem les coques, dol-
ces i salades. Com a plat únic o com be-
renar. Com a creació i equilibri. La coca, la 
germana gran de la pizza!

MONOGRÀFICS HÀBITS 
SALUDABLES 

Aforament limitat

CICLE 
NEUROCIÈNCIA  

SUPERA LES FERIDES 
EMOCIONALS DEL PASSAT

DILLUNS 16 D’OCTUBRE
De 19 a 20.30 h
A càrrec d’Oriol Lugo i Ana Farré, psicò-
legs i experts en teràpies neurocientífi-
ques de l’Owl Institute 

Monogràfic que combina explicacions 
científiques i exercicis pràctics i dinàmics.
En aquesta sessió coneixerem què són 
les ferides emocionals, quines ferides por-
tem acumulades, les tècniques d’equilibri 
cerebral i la superació i el creixement des-
prés del dolor. 

GESTIÓ DE LES RELACIONS I ELS 
CONFLICTES EN LA FAMÍLIA

DILLUNS 13 DE NOVEMBRE
De 19 a 20.30 h
A càrrec d’Oriol Lugo i Ana Farré, psicò-
legs i experts en teràpies neurocientífi-
ques de l’Owl Institute 

Monogràfic que combina explicacions cien-
tífiques i exercicis pràctics i dinàmics. 
Aquí l’equip de l’Owl Institute ens parlarà 
de les relacions dins de la família, com 
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gestionar els conflictes, les pautes pel dia a 
dia i el treball amb les experiències doloroses.

APRÈN I DESAPRÈN: CANVIA LES 
TEVES ULLERES DE LA REALITAT

DILLUNS 11 DE DESEMBRE
De 19 a 20.30 h
A càrrec d’Oriol Lugo i Ana Farré, psicò-
legs i experts en teràpies neurocientífi-
ques de l’Owl Institute 

Monogràfic que combina explicacions 
científiques i exercicis pràctics i dinàmics.
Treballarem com aprenem i com podem 
arribar a desaprendre, per veure els me-
canismes cerebrals que ens permeten fer 
canvis en les nostres perspectives.

CICLE TÒXICS DEL DIA A 
DIA  

Aforament limitat
A les 19 h
A càrrec d’Espai Ambiental, entitat espe-
cialitzada en projectes d’educació ambi-
ental.

Espai Ambiental crea projectes de comu-
nicació i educació ambiental amb la parti-
cipació social com a valor afegit. En aquest 
cas ens presenta uns tallers inclosos a 
la seva campanya “Tox! Tox! Qui hi ha?”. 
Una activitat interactiva destinada al pú-
blic adult en què es fa una breu introduc-
ció al concepte genèric de “tòxic”; a més 
de proporcionar-nos eines senzilles per 
identificar-los i evitar-los. Aquest nou cicle 
de monogràfics se centrarà en temes que 
generen gran preocupació com els tòxics 
a la roba, als cosmètics i als elements in-
fantils. 

TÒXICS ALS ELEMENTS 
INFANTILS

DIMARTS 17 D’OCTUBRE

LA VIDA DE LES JOGUINES 
ELÈCTRIQUES

DIMARTS 12 DE DESEMBRE

TALLERS 
TECNOLÒGICS

AUTO-APRENENTATGE EN XARXA       

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE
Dimecres de 19.30 a 21h
Places màximes: 12
A càrrec de Jean-François Colas, facilita-
dor de l’aprenentatge obert en línia.  

Jean-François ens donarà a conèixer 
una àmplia varietat d’oportunitats per a 
un aprenentatge d’alta qualitat obert a 
tothom a través d’Internet; un potencial 
massiu per democratitzar l’educació al 
llarg de la vida. 

TALLERS CO- 

Els tallers CO- d’innovació social volen fa-
cilitar la creació conjunta sense cap tipus 
de barreres i així sumar emocions, crea-
tivitat, coneixement i sobretot, les ganes 
que tothom té de compartir experiències.
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TALLER DE PENSAMENT CREATIU 
I INNOVADOR 

G
DEL 3 D’OCTUBRE 
AL 5 DE DESEMBRE
Dimarts de 18 a 19 h
Places màximes: 20
A càrrec de Jordi Folck, creador polifacètic. 

Taller de pensament creatiu i innovador; 
un viatge cap a la transformació interior. 
Mai no és tard per a una renovació i per 
destruir patrons mentals i mirar el futur 
d’una manera engrescadora. L’objectiu és 
desenvolupar el pensament alternatiu mit-
jançant les nostres habilitats.

ENTITATS A LA CUINA 
INCLUSIVA

El Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart” 
posa a disposició de les entitats i/o escoles 
de diversitat funcional o d’altres col·lectius 
amb mobilitat reduïda una cuina adaptada 
per fer-hi tallers, amb l’objectiu de poder 
experimentar i treballar l’autonomia de les 
persones en un entorn adaptat. 

Si voleu dur a terme algun taller al centre, 
poseu-vos en contacte amb nosaltres. 

LES CORTS CENTRE 
OCUPACIONAL
El Centre Ocupacional Les Corts és el pri-
mer projecte fet realitat per la Coordinado-
ra d’Entitats de Persones amb Disminució 
de les Corts. És un establiment d’atenció 
diürna adreçat a persones amb discapaci-
tat, que té per objecte facilitar serveis de 
teràpia ocupacional.
Dilluns d’11 a 13 h

T.O. ARIADNA
T.O Ariadna fa tallers de cuina a persones 
amb discapacitat intel·lectual (persones 
amb suport intermitent) sobre manipulació  
d’aliments i alimentació equilibrada, per 
aplicar-la a la seva vida quotidiana i així 
desenvolupar la seva autonomia personal.
El procés consistirà en la preparació 
d’unes fitxes per a l’elaboració de les re-
ceptes, fer la llista dels aliments necessa-
ris per fer la recepta, anar a comprar al 
mercat i tastar la recepta un cop acabada.   
Dimecres d’11 a 13 h

CENTRE OCUPACIONAL PAIDEIA
L’any 2014 va obrir les portes el Cen-
tre Ocupacional, que neix de les ganes 
de seguir creixent dels professionals del  
Col·legi Paideia i de la Fundació Paideia. 
Dijous d’11 a 13 h

CONFERÈNCIES 

AUTO-APRENENTATGE EN XARXA

DIMARTS 19 DE SETEMBRE
De 19 a 20.30 h
A càrrec de Jean-François Colas, facilita-
dor de l’aprenentatge obert en línia.  
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Jean-François ens presentarà el nou taller 
sobre “Auto-aprenentatge en xarxa”, els 
anomenats MOOCs, cursos de prestigio-
ses universitats disponibles gratuïtament 
a Internet.

COM FER DIANA EN EL 
TEU PÚBLIC OBJECTIU

DIMECRES 27 DE SETEMBRE
D’ 11 a 13 h
A càrrec de la Fundació Emprèn, entitat 
que fomenta l’economia social i sostenible.

Aprofundint en el màrqueting estratègic, 
els participants us podreu aproximar a les 
diferents modalitats i recursos de segmen-
tació del públic objectiu d’una campanya 
amb la finalitat de rendibilitzar al màxim 
els recursos emprats.

CONTROL FÀCIL DE L’ECONOMIA 
DOMÈSTICA 

DILLUNS 2 D’OCTUBRE
De 19 a 21 h
A càrrec de Jordi Montañés Palau, llicen-
ciat en ciències econòmiques.

El Jordi ens donarà respostes a les pre-
guntes: per què necessitem pressupostar 
i controlar? o què és un pressupost i com 
es fa? Parlarem de la previsió de despeses 
i ingressos, l’estimació dels guanys o les 
pèrdues i com registrar els ingressos i les 
despeses reals. Tot plegat per controlar fà-
cilment la nostra economia domèstica.

ASPECTES FINANCERS 
BÀSICS PER A PERSONES 
EMPRENEDORES

DIMECRES 29 DE NOVEMBRE
D’ 11 a 13 h
A càrrec de Fundació Emprèn, entitat que 
fomenta l’economia social i sostenible.

Podreu conèixer sota el guiatge d’experts, 
i en llenguatge planer, els aspectes bàsics 
de finances i conceptes econòmics que tot 
emprenedor ha de tenir en compte per po-
der fer una bona gestió de la seva empresa.

EXPOSICIONS 
ESPECIALITZADES 

LES CIUTATS INVISIBLES

DEL 2 AL 25 DE NOVEMBRE  
Autoria: Isabel Rodríguez

Aquesta exposició mostra el suggeriment, 
l’inacabat, l’impossible, allà on es crea 
l’espai de les possibilitats: les ciutats invisi-
bles, les contínues, les amagades, les dels 
signes, les de la forma, les que conflueixen 
en un univers caòtic que esdevé un uni-
vers creatiu, on la mirada pot entreveure el 
misteri: paisatges ignots que viatgen cap a 
paisatges interns. Isabel Rodríguez amb 
aquesta incitació creativa ens vol mostrar 
un joc en què les regles són la quietud, la 
contemplació, l’exploració dels signes...

INNOVACIÓ SOCIAL
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MAKING OF DE  
“LES CIUTATS INVISIBLES”

DIJOUS 23 DE NOVEMBRE
De 19 a 20.30 h
A càrrec d’Isabel Rodríguez.

Un taller dedicat especialment a les per-
sones usuàries de pintura i dibuix, i a tots 
els amants de l’art que vulguin conèixer sota 
el guiatge de l’artista com un món imagina-
ri va prenent forma i es transforma en una 
gran exposició. “En tinc prou amb un retall 
que s’obre al bell mig d’un paisatge incon-
gruent, unes llums que afloren en la boi-
ra... per pensar que a partir d’aquí aple-
garé tros per tros la ciutat perfecta, feta de 
fragments barrejats per la resta, d’instants 
separats per intervals, de senyals que un 
envia i no sap qui els rep”.
 

PRESENTACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
 “LES CIUTATS INVISIBLES”

DIJOUS 2 DE NOVEMBRE
A les 19 h
A càrrec d’Isabel Rodríguez.

Aprofitarem la inauguració de l’exposició 
perquè l’artista ens presenti les seves 
obres, des de la seva concepció fins a la 
seva materialització.
“Les taques, les subtileses i línies, les trans-
parències i opacitats assenyalen llocs que 
la nostra ment inventa, ens interroga sobre 
què veiem i què imaginem i en aquesta 
confluència de signes s’instal·len aquests 
paisatges inventats que els proposo”.

ON VAN ELS RESIDUS?

DE L’1 AL 22 DE DESEMBRE 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Medi 
Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Ur-
bana.

L’exposició ens ofereix informació a 
través de mecanismes i jocs interactius, 
diagrames, textos, vídeos i diferents 
objectes tridimensionals sobre on van 
a parar els residus que generem, els 
processos de transformació i, si és 
possible, en quin material o producte 
reciclat es converteixen. D’una manera 
fàcil i amena, mitjançant materials 
audiovisuals i interactius, coneixerem com 
es gestionen i quin és el destí final de vuit 
tipus de residus: ampolles de cava, brics, 
càpsules de cafè, roba, frigorífics, olis 
de cuina, fluorescents i residus orgànics. 
L’exposició vol resoldre dubtes o prejudicis 
que té la ciutadania i demostrar que 
reciclar té uns beneficis mediambientals, 
econòmics i socials per tal de normalitzar-
ne encara més la pràctica. 
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ESPAI DE REPARACIÓ 
COMUNITARI   

G
DEL 8 DE NOVEMBRE 
AL 20 DE DESEMBRE
Dimecres de 19 a 20.30 h
A càrrec d’Alexandre Jodar, artesà del Ta-
ller Mussol.

Aprofita l’espai de reparació comunitari 
gratuït que oferim per posar a punt casa 
teva. Aquí trobaràs un servei de suport i 
assessorament que vol promocionar la re-
paració i el manteniment per així evitar el 
malbaratament i la generació de residus.
- 8 de novembre: Electricitat i estalvi 
- 15 de novembre: Com podem estalviar 
aigua?
- 22 de novembre: Consells per restaurar 
fusta.
- 29 de novembre: Fes una porta corre-
dissa amb palets. 
- 13 de desembre: Com recuperar petits 
aparells domèstics.
- 20 de desembre: Com tapar esquerdes.

EL PROJECTE CO- TEATRE, LA 
NOVA COMPANYIA DEL BARRI 
DE LES CORTS

El taller de CO-teatre ha evolucionat i s’ha 
convertit en la Companyia Pere Quart. 
Això vol dir que projectes que neixen des 
de la creació conjunta, sense matisos, tro-
ben continuïtat creixent i demanen futur.  

COMPANYIA DE TEATRE PERE 
QUART

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Dilluns de 17.30 a 19 h
A càrrec de Marta Guzman, directora de 
teatre i educadora social.

Del taller de Co-teatre neix aquesta com-
panyia que rep el nom del Centre Cívic 
disposada a fer del teatre una eina de co-
municació i un espai de relació. 
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ACTIVITATS 
ESPECÍFI-
QUES PER A 
GENT GRAN      

GENT GRAN

PER UN ENVELLIMENT 
ACTIU  

Amb motiu del Dia Internacional de la 
Gent Gran: 

SEXO DE CINE
Sobre la sexualitat en la vellesa

DIUMENGE 1 D’OCTUBRE
A les 18 h
A càrrec d’InCiTe
*Públic adult

Que no ens enredin! Perquè no és al cos 
on resideix la font dels desitjos i passions. 
És el cervell el veritable motor del sexe.  
El cervell no té edat i és increïblement 
plàstic i influenciable per estímuls que 
poden alliberar o reprimir la nostra sexua-
litat. L’educació, les imposicions morals o 
les creences religioses i per descomptat, 
la cultura, en la qual el cinema i la tele-
visió tenen un paper protagonista, creen 
imatges que ens acompanyaran tota la 
vida. Tot aquest viatge no és més que una 
excusa per atrevir-nos a parlar sobre els 
reptes de la sexualitat en la vellesa. Ens 
acompanyes? 

GRAN CAMINADA PER LES 
CORTS!

DIMARTS 3 D’OCTUBRE 
A les 10 h
Lloc: plaça Comas (seu del Districte)

Com ja és habitual, el Centre Cívic i el Ca-
sal de Gent Gran de Pere Quart tornem 
a organitzar la gran caminada de la gent 
gran per les Corts. El recorregut tindrà 
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una durada aproximada d’1,5 h. Sobre les 
11.30 h arribarem al final de la caminada 
a les instal·lacions del FCB i, allà podrem 
prendre un refrigeri acompanyats d’una 
animació. 
* Vegeu-ne la programació específica

CASAL DE NADAL 
INTERGENERACIONAL 

DEL 27 AL 29 DE DESEMBRE
DEL 2 AL 5 DE GENER
D’11 a 13 h

Des del Centre us tornem a proposar un 
casal intergeneracional per a les festes de 
Nadal. Menjar és en si mateix un acte de 
compartir, però cuinar en família ofereix 
una riquesa complementària, ja que el 
que cadascú fa i aporta alimenta els altres 
i això brinda un plaer inavaluable per als 
membres de la família, que sobretot com-
parteixen el seu amor. Vine i comparteix 
temps de qualitat amb els més menuts/
des a la nostra cuina. 

CASAL DE LA 
GENT GRAN   

Horari del Casal al Centre 
Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 
16 a 20 h
Dissabtes i diumenges de 10 a 14 h

MANUALITATS

DEL 2 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE
Dilluns de 16 a 19 h

CAMINADES

DEL 2 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE
Dijous de 9.30 a 10.30 h

TALLER DE CORAL

DEL 2 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE
Dijous de 10.30 a 12.30 h

VIURE EN POSITIU

DEL 2 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE
Dijous d’11 a 12.30 h

CONSULTA DE NOVES 
TECNOLOGIES PER A 
LA GENT GRAN

DEL 2 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE

Resoldrem els vostres dubtes sobre el fun-
cionament de tauletes, telèfons mòbils i na-
vegació per internet. Horari a convenir.
Per a més informació podeu trucar al 934 
098 846 o consultar el programa específic 
d’activitats de gent gran.

CONCERT LÍRIC PER 
FESTA MAJOR

DISSABTE 7 D’OCTUBRE
A les 17.30 h
A càrrec de Promusic

Organitza el Casal de Gent Gran de Pere 
Quart.
Piano, soprano, bariton i un tenor.

GENT GRAN
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CELEBRACIÓ DE 
LA CASTANYADA

DIMECRES 25 D’OCTUBRE
A les 17 h
Organitzat pel Casal de Gent Gran de 
Pere Quart
Dinamització a càrrec del Centre Cívic 
Joan Oliver “Pere Quart”

CELEBRACIÓ DEL NADAL

DIMECRES 20 DE DESEMBRE
A les 17 h
Organitza el Casal de Gent Gran de Pere 
Quart
Dinamització a càrrec del Centre Cívic 
Joan Oliver “Pere Quart”

BINGO

DEL 2 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE
Dimarts a les 17 h

BALLS DEL DIVENDRES

Dies: 6 d’octubre, 17 de novembre i 22 de 
desembre
Horari: de 17.15 a 19.45 h

BALLS DEL DIUMENGE

Dies: 29 d’octubre; 5 de novembre i 3 de 
desembre
Horari: de 17 a 20 h

ENTITATS

Associació de Veïns les Corts Sud
Fa reunions periòdiques al Centre per trac-
tar diferents temàtiques de l’associació.
1r i 3r dimarts de cada mes de 20 a 21 h

T.O. Ariadna
Associació de pares i tutors de persones 
amb discapacitat intel·lectual, creada l’any 
1994, amb la finalitat de millorar la quali-
tat de vida de les persones adultes amb 
discapacitat intel·lectual. Fan activitats 
físiques i tallers de cuina al Centre Cívic 
Joan Oliver “Pere Quart”.
Dimecres d’11 a 13 h i dijous de 11 a 12 h

Les Corts Comerç 08028 -
Associació de Comerciants del 
barri de la Maternitat-Sant Ramón
Fa reunions periòdiques al Centre per trac-
tar diferents temàtiques de l’associació.
1r dijous de cada mes de 20 a 22 h

Les Corts Centre Ocupacional
El Centre Ocupacional Les Corts és el pri-
mer projecte fet realitat per la Coordinado-
ra d’Entitats de Persones amb Disminució 
de les Corts. És un establiment d’atenció 
diürna adreçat a persones amb discapaci-
tat, que té per objecte facilitar serveis de 
teràpia ocupacional.
Dilluns d’11 a 13 h

Centre Ocupacional Paideia
L’any 2014 va obrir les portes el Cen-
tre Ocupacional, que neix de les ganes 
de seguir creixent dels professionals del  
Col·legi Paideia i de la Fundació Paideia. 
Dijous d’11 a 13 h

ENTITATS
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Associació Catalana de la 
Síndrome de Fatiga Crònica
Treballa per la difusió i divulgació de la 
SFC, així com per la millora de la qualitat 
de vida, tant de la persona malalta com de 
la seva família. Cada dimarts de 16 a 18 h

Crazy legs
Assajos del grup de hip-hop cada dissabte 
de 10 a 13 h

Sâmbara Beats
Grup de percussió. Assajos cada dissabte 
d’11 a 13 h

Mondo teatre
Grup de teatre. Assajos cada dilluns i di- 
jous de 19.30 a 21.30 h

Club Esportiu Jeroni de Moragas 
Grup de gimnàstica rítmica per a perso-
nes amb diversitat funcional.

Curs de monitoratge adaptat
Grup d’alumnes de Paideia que fan un curs 
de capacitació per a ajudants de monitors/ 
res de lleure. Dimarts i dijous de 15 a 17.30 h

Casa de Andalucía en Barcelona 
Entitat que té com a objectiu ser un punt 
d’acollida i referència per a tots els anda-
lusos que resideixen a la ciutat catalana 
de Barcelona i la seva província.

Fundació Emprèn
Treballa per fer possible la inserció laboral 
activa, ja sigui ajudant-vos a crear la vostra 
pròpia empresa, com col·laborant amb vo- 
saltres en la recerca de treball mitjançant el 
programa Incorpora. Un dilluns al trimestre.

DINCAT
Federació que vetlla per la defensa dels 
drets, la dignitat i la millora de la qualitat 
de vida de les persones amb discapacitat 
intel·lectual, el seu desenvolupament i les 
seves famílies a Catalunya.

ENTITATS

ALTRES SERVEIS

Sala d’exposicions i espais expositius.
Un lloc dedicat als artistes. Si vols que 
tothom pugui gaudir del teu art, anima’t 
i envia’ns la teva petició perquè puguem 
programar la teva exposició dins les activi-
tats trimestrals del centre.  

Cessió d’espais
Cessió d’espais a persones o grups i 
col·lectius interessats a fer trobades, con-
ferències, festes, etc. Consulteu-ne preus 
i condicions.

Cuina adaptada
Es prioritzen els projectes amb entitats i/o 
col·lectius de diversitat funcional o mobili-
tat reduïda. 

Punt d’intercanvi de llibres
Compartim cultura intercanviant llibres. 
Porta i canvia un llibre que tinguis a casa 
per un altre que no hagis llegit.

Taules participatives obertes per a 
la programació d’activitats
Si voleu fer propostes d’activitats per a la 
programació del trimestre vinent deixeu el 
vostre correu electrònic a la recepció del 
centre i us mantindrem informats/ades de 
les dates de les trobades. 

Autoservei de begudes

Vestidors, taquilles i dutxes

Barcelona Wifi ciutadà

La programació pot tenir canvis. Us reco-
manem que consulteu la nostra pàgina 
web o bé que ens truqueu per telèfon. 
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SETEMBRE- OCTUBRE
Dimarts 19 de 
setembre 

De 19 a 20.30 h AUTO-APRENENTATGE EN XARXA Conferència Pàgina 39

Dimecres 27 de 
setembre 

D’11 a 13 h COM FER DIANA EN EL TEU PÚBLIC 
OBJECTIU 

Conferència Pàgina 41

Divendres 29 de 
setembre 

A les 21 h SOPAR DE DONES DE LES CORTS Festa Major   Pàgina 23

Dissabte 30 de 
setembre  

De 10 a 22 h L’ESTENEDOR 17 A LA MOSTRA DE 
COMERÇ  

Activitats al 
carrer   

Pàgina 23

Diumenge 1 
d’octubre 

A les 18 h SEXO DE CINE Conferència Pàgina 23

Dilluns 2 
d’octubre

De 19 a 21 h CONTROL FÀCIL DE L’ECONOMIA 
DOMÈSTICA

Conferència Pàgina 41

Del 2 d’octubre al 
4 de desembre 

Dilluns de 20 a 21.30 h COACHING EMOCIONAL Hàbits 
saludables 

Pàgina 37

Del 3 al 28 
d’octubre

 En horari d’obertura del Centre CONVOCATÒRIA OBERTA 
D’EXPOSICIONS 17 

Exposició Pàgina 29

Dimarts 3
d’octubre

A les 10 h GRAN CAMINADA PER LES CORTS! Envelliment 
actiu 

Pàgina 44

Del 3 d’octubre al 
5 de desembre 

Dimarts de 19 a 20 h ESTIL DE VIDA RESIDU ZERO   Sostenibilitat i 
reciclatge 

Pàgina 36

Dimecres 4 
d’octubre 

De 19 a 21 h LA CASA “ECOSOSTENIBLE”: 
DECORACIONS ECOLÒGIQUES 

Sostenibilitat i 
reciclatge 

Pàgina 35 

Del 4 d’octubre 
fins al 20 de 
desembre 

Dimecres de 19.30 a 21 h AUTO-APRENENTATGE EN XARXA Taller tecnològic Pàgina 39

Del 4 d’octubre al 
29 de novembre 

Dimecres de 19.30 a 21 h CLiP Kultural Suport a 
creadors/es 

Pàgina 34

Dijous 5 
d’octubre 

A les 19 h L’HABITATGE ÉS UN DRET COM UNA 
CASA! 

Conferència Pàgina 30

Del 5 d’octubre al 
21 de desembre 

Dijous de 16.30 a 17.30 h EL PLAER DE PARTICIPAR  Hàbits 
saludables 

Pàgina 37

Del 5 d’octubre al 
21 de desembre 

Dijous de 19 a 20.30 h POSA UNA CARNÍVORA A LA TEVA 
VIDA

Hàbits 
saludables 

Pàgina 37

Del 5 d’octubre al 
14 de desembre 

Dimarts de 18 a 19.30 h TALLER DE PENSAMENT CREATIU I 
INNOVADOR 

Co- Creació  Pàgina 40

Dissabte 7 
d’octubre 

A les 17.30 h CONCERT LÍRIC PER FESTA MAJOR  Concert Pàgina 24

Diumenge 8 
d’octubre 

A les 11.30 h MOBILUS Matins en 
família 

 Pàgina 22

Dimarts 10 
d’octubre    

De 19 a 21 h FAST FOOD SÀ  Càpsula de 
cuina   

Pàgina 17

Dilluns 16 
d’octubre 

De 19 a 20.30 h SUPERA LES FERIDES EMOCIONALS 
DEL PASSAT

Monogràfic 
hàbits 
saludables 

Pàgina 38

Dimarts 17
d’octubre 

 A les  19 h TÒXICS ALS ELEMENTS INFANTILS Monogràfic 
hàbits 
saludables 

Pàgina 38

17 i 18 d’octubre De 19 a 21 h APRENDRE A FER PA ARTESANAL  Hàbits 
saludables 

Pàgina 38
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Dimecres 18 
d’octubre 

De 19 a 21 h LA MODA ACTUAL I EL RECICLATGE Sostenibilitat i 
reciclatge 

Pàgina 36

Dimecres 18 
d’octubre 

A les 19 h KATHERINE, 4 ESTIGMAS Cinema Pàgina 28

Dijous 19 
d’octubre

A les 10.30 h TÈCNICA DE LA MARXA NÒRDICA Conferència Pàgina 31

Del 19 al 26 
d’octubre 

Dijous de 19.30 a 21.30 h RECEPTES FÀCILS DE TARDOR Càpsula de 
cuina   

Pàgina 18

Divendres 20 
d’octubre 

De 12 a 13.30 h ÒPERA CLÀSSICA I SARSUELA Monogràfic Pàgina 20

Divendres 20 
d’octubre 

A les 20 h AMIGOO Espectacles   Pàgina 26

Dimecres 25 
d’octubre 

De 19 a 21 h RECICLA AMB SCRAPBOOKING Sostenibilitat i 
reciclatge

Pàgina 36
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NOVEMBRE
Del 2 al 30 de 
novembre 

En horari d’obertura del 
Centre 

20è ANIVERSARI DONES LES CORTS Exposició Pàgina 28

Del 2 al 25 de
novembre 

En horari d’obertura del 
Centre

 LES CIUTATS INVISIBLES Exposició Pàgina 41

Dijous 2 de 
novembre 

De 19 a 20 h EXPOSICIÓ “LES CIUTATS 
INVISIBLES” 

Conferència Pàgina 42

Del 2 al 9 de 
novembre  

Dijous de 19.30 a 21.30 h CUINA DE CASTANYES I BOLETS Càpsula de 
cuina   

Pàgina 18

Divendres 3 de 
novembre 

De 18 a 20 h CUINA PARES I FILLS; PASTÍS DE 
XOCOLATA 

Càpsula de 
cuina   

Pàgina 18

Dimecres 8 de 
novembre 

De 19 a 20.30 h ELECTRICITAT I ESTALVI Espai de 
reparació 
comunitari   

Pàgina 43

Divendres 10 de 
novembre 

A les 18 h SOMNIS DE SORRA  Espectacles Pàgina 21

Dilluns 13 de 
novembre 

De 19 a 20.30 h GESTIÓ DE LES RELACIONS I ELS 
CONFLICTES EN LA FAMÍLIA

Monogràfic 
hàbits 
saludables 

Pàgina 38

14 i 15 de 
novembre 

De 19 a 21 h COQUES  Hàbits 
saludables 

Pàgina 38

Dimecres 15 de 
novembre 

A les 19 h EMPIEZA EN TI Cinema Pàgina 28

Dimecres 15 de 
novembre 

De 19 a 20.30 h COM PODEM ESTALVIAR AIGUA? Espai de 
reparació 
comunitari  

Pàgina 42

Del 16 al 23 de 
novembre

 Dijous de 19.30 a 21.30 h CUINA MEDITERRÀNIA Càpsula de 
cuina   

Pàgina 18

Diumenge 19 de 
novembre 

A les 11.30 h ELS SUPERHEROIS TAMBÉ BEUEN 
LLET 

Matins en família Pàgina 22

Dimecres 22 de 
novembre 

De 19 a 20.30 h CONSELLS PER RESTAURAR FUSTA Espai de 
reparació 
comunitari  

Pàgina 43

Dijous 25 de 
novembre 

De 19 a 20.30 h MAKING OF DE “LES CIUTATS 
INVISIBLES” 

Monogràfic 
hàbits 
saludables 

Pàgina 42

Diumenge 26 de 
novembre 

A les 18.30 h CLAU DE LLUNA Espectacles Pàgina 24

Dimecres 29 de 
novembre 

D’11 a 13 h ASPECTES FINANCERS BÀSICS PER 
A PERSONES EMPRENEDORES 

Pàgina 41

Dimecres 29 de 
novembre 

A les 18 h ACREDITAR L’INVISIBLE: EL DIFÍCIL 
CAMÍ CAP A LA INCAPACITACIÓ EN 
LA FIBROMIÀLGIA 

Conferència Pàgina 30

Dimecres 29 de 
novembre 

De 19 a 20.30 h FES UNA PORTA CORREDISSA AMB 
PALETS 

Espai de 
reparació 
comunitari   

Pàgina 43
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DESEMBRE
De l’1 al 22 de 
desembre

En horari d’obertura 
del Centre

ON VAN ELS RESIDUS? Exposició Pàgina 42

Del 2 al 21 de 
desembre 

En horari d’obertura 
del Centre 

AQUEST NADAL... CAP NEN@ SENSE 
REGAL! 

Activitats solidàries Pàgina 33

Dilluns 11 de 
desembre 

De 19 a 20.30 h APRÈN I DESAPRÈN: CANVIA LES 
TEVES ULLERES DE LA REALITAT  

Monogràfic hàbits saludables Pàgina 39

Dimarts 12 de
desembre

 A les  19 h LA VIDA DE LES JOGUINES 
ELÈCTRIQUES 

Monogràfic hàbits saludables Pàgina 39

Dimecres 13 de 
desembre 

De 19 a 20.30 h COM RECUPERAR PETITS APARELLS 
DOMÈSTICS 

Espai de reparació comunitari   Pàgina 27

Dimecres 13 de 
desembre

 A les 20 h FESTIVAL INAUDITUS AMB ELS NOUS 
TALENTS 

Espectacles Pàgina 27

Del 14 al 21 de 
desembre

 Dijous de 19.30 a 
21.30 h 

DOLÇOS DE NADAL Càpsula de cuina   Pàgina 19

Dissabte 16 de 
desembre 

De 10 a 20 h FIRA +35, NOUS CREADORS/ES Activitats al carrer Pàgina 24

Diumenge 17 de 
desembre 

1a sessió a les 
11.30 h 

UN DIA Espectacles infantils  Pàgina 21

Dimecres 20 de 
desembre 

A  les 18 h CAGA TIÓ Activitats al carrer  Pàgina 24

Dimecres 20 de 
desembre 

De 19 a 20.30 h COM TAPAR ESQUERDES Espai de reparació comunitari   Pàgina 43

Del 27 al 29 de 
desembre 

D’11 a 13 h CASAL DE NADAL 
INTERGENERACIONAL 

Envelliment actiu Pàgina 45

Del 2 al 5 de 
gener 

D’11 a 13 h CASAL DE NADAL 
INTERGENERACIONAL 

Envelliment actiu Pàgina 45
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MAPA

METRO: L5 Badal - L3 Les Corts
BUS: H8, H10, 50, 54, 70, 75, V3, D20, N2, N14
BICING: a 50 metres
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COMANDANT BENÍTEZ

ADREÇA HORARIS

CENTRE CÍVIC JOAN OLIVER 
“PERE QUART”
Comandant Benítez, 6
Tel. 933 398 261

ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
perequart
a/e: perequart@lleuresport.cat
Facebook: Centre Cívic Joan 
Oliver Pere Quart
Twitter: @CCPere Quart

Horari del centre:
De dilluns a divendres, 
de 9 a 14 i de 16 a 23 h 
Dissabtes i diumenges, 
de 10 a 14 h 

Adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda

MÉS INFORMACIÓINFORMACIÓ ADDICIONAL

@BCN_LesCorts


