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TALLERS

TRAPEZI

TELES

CREACIÓ ESCÈNICA

CIRC PER A INFANTS

SWING!

DEL 16 D’OCTUBRE AL 18 DE DESEMBRE
Grup A: dilluns de 17 a 19 h

DEL 17 D’OCTUBRE AL 19 DE DESEMBRE
Grup B: dimarts de 12 a 14 h
Grup C: dimarts de 19 a 21 h

Places màximes: 10
Preu: 99,46 €

Taller d’acrobàcies aèries amb trapezi.  
A càrrec de: Alejandro Lento i Keops Guerrero

DEL 16 D’OCTUBRE AL 18 DE DESEMBRE
Grup A: dilluns de 19 a 21 h

DEL 17 D’OCTUBRE AL 19 DE DESEMBRE
Grup B: dimarts de 10 a 12 h
Grup C: dimarts de 17 a 19 h

DEL 19 D’ABRIL AL 21 DE JUNY
Grup D: dimecres de 10 a 12 h

Places màximes: 10
Preu: 99,46 €

Taller d’iniciació a les 
acrobàcies aèries amb 
teles.      
A càrrec de: Alejandro 
Lento i Keops Guerrero

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE DESEMBRE
Grup A: dimecres de 12 a 14 h

Places màximes: 10
Preu: 99,46 €

Taller de creació escènica en trapezi i teles.
A càrrec de: Alejandro Lento i Keops Guerrero

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE DESEMBRE
Grup A (Cicle Inicial de Primària): 
dimecres de 16 a 17 h
Grup B (Cicle Mitjà de Primària): 
dimecres de 17 a 18 h
Grup C (Cicle Superior de Primària): 
dimecres de 18 a 19 h
Places màximes: 16 
Preu: 49,73 €

Taller que té l’objectiu de gaudir i ensenyar 
diverses arts del circ, a través de les disciplines 
de malabars, acrobàcia i 
equilibris sobre objectes.
A càrrec de: Associació  
Tub d’Assaig

DEL 17 D’OCTUBRE AL 19 DE DESEMBRE
Grup A (swing en parella): dimarts de 20 a 21 h
Grup B (swing sol) dimarts de 21 a 22 h

Places màximes: 10 
Preu: 49,73 €

El swing va néixer a finals dels anys vint a Har-
lem, Nova York, i ràpidament es va estendre per 
tot Europa fins arribar al barri de les Corts! És 
un ball en parella amb energia, vitalitat i bon hu-
mor! En aquest taller, acompanyats de les grans 
orquestres i artistes d’aquella època, apren-
drem els passos 
bàsics per poder-
nos moure per les 
pistes de ball amb 
molt de swing. A 
càrrec de: Swing 
Les Corts
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INSCRIPCIONS

A PARTIR DEL 6 DE SETEMBRE
Inscripcions presencials dimarts i dijous de 10 a 13 h. Inscripcions en línia a través de 
la pàgina web http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/tomasacuevas
També podeu fer les vostres inscripcions de manera presencial a: Oficina Tiquet  
Rambles. Palau de la Virreina. La Rambla, 99. De dilluns a diumenge de 10 a 20.30 h

NORMATIVA:

-  Abans de fer una inscripció en línia, has de sa-
ber que la inscripció es nominal. Amb les teves 
dades no es pot inscriure una altra persona.

- Es pot fer un canvi de taller o d’horari abans 
d’iniciar la primera sessió, sempre que que-
din places disponibles.

-  En cas que la persona es doni de baixa en 
un taller inscrit, haurà de notificar-ho abans 
d’iniciar la primera sessió.

-  En tots els tallers que s’hagin d’anul·lar per no 
tenir un nombre mínim de participants, s’efec-
tuarà la devolució íntegra a les persones ins-
crites amb la mateixa forma de pagament.

-  Un cop començats els tallers, no es retorna-
ran els diners de la inscripció.

-  Aquelles persones que estiguin a l’atur tin-
dran un descompte del 50% en el preu d’un 
taller al trimestre. Han de fer la inscripció pre-
sencial i aportar la següent documentació: 
vida laboral i empadronament

-  Es recuperaran les sessions perdudes per 
causes alienes a l’usuari.

-  El centre declina tota responsabilitat per pèr-
dua de material personal i d’objectes de va-
lor econòmic o emocional.

- No està permesa l’entrada d’animals ni bici-
cletes al centre cívic.

- No es pot menjar ni beure a les sales.

G
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CENTRE OBERT LES CORTS - SANTS
ACTING LES CORTS
DIVENDRES de 17.30 a 19.30 h

El teatre neix quan l’ésser humà descobreix 
que es pot veure a si mateix i, a partir d’aquest 
descobriment, comença a inventar altres ma-
neres de fer. Mirant-se comprèn el que és, 
descobreix el que no és i imagina el que pot 
arribar a ser. L’ésser humà és l’únic ésser ca-
paç d’observar-se en un mirall imaginari. L’es-
pai estètic que ofereix el teatre proporciona 
aquest mirall imaginari on poder anar treba-
llant tots els aspectes importants segons les 
necessitats dels infants, sempre en pro de la 
cohesió de grup, el treball de la pròpia estima i 
la superació de les dificultats personals.

L’objectiu d’aquest taller és que els infants i la 
gent gran que hi vulgui participar puguin co-
mençar a prendre consciència de si mateixos, 
de les seves potencialitats i de les qüestions 
que es poden millorar i de les seves pors, fan-
tasies i objectius personals.

GRUP MOU-TE LES CORTS

Activitats adreçades a les dones:

Gimnàstica, taitxí, castanyoles, sevillanes, teatre, 
ball en línia, sortides culturals i festes tradicionals.

Informació i inscripcions: dilluns i dimecres de 
17 a 18.30 h

Informació i inscripcions:    
orueda@bcn.cat / 93 490 85 14

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER 
A LA GENT GRAN LES CORTS EST

Conferències
DILLUNS de 17.15 a 18.45 h

Passió per la música
DIJOUS de 17 a 19 h
Informació i inscripcions: dilluns, dimarts i di-
jous, de 10.30 a 13 h

ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA 
SÍNDROME DE FATIGA I ALTRES 
SÍNDROMES DE SENSIBILITZACIÓ 
CENTRAL:   FM, SQM, EHS

Musicoteràpia
DIJOUS de 17 a 18.45 h
Informació: associaciocatalanasfc@gmail.com

BARCELONA ACTIVA. SESSIONS INFOR-
MATIVES PER A L’OCUPACIÓ
Un dijous al mes, a les 10 h, sessions infor-
matives 

5 D’OCTUBRE
16 DE NOVEMBRE
14 DE DESEMBRE
Inscripció prèvia al 012, al 901 551 122 o a 
bcn.cat/treball

CONEX. FONS DE CONEIXEMENT  
I EXPERIÈNCIA
Història de les arts escèniques 
Dimarts de 11 a 12.30 h

Francès per viatjar 
Dijous de 10 a 11.30 h

Anglès 2n 
Dimecres de 10.30 a 12 h

Matriculacions: CONEX, Gran Via de les 
Corts Catalanes, 562, planta baixa

A partir del 19 de setembre de 10 a 12 h

EL COS HUMÀ PER A ADULTS
DIJOUS, de 19 a 20 h

Conèixer el nostre cos i el funcionament dels 
òrgans ens ajuda a entendre el què, el com i 
el perquè de moltes coses, i alhora ens pot 
ajudar a prevenir els canvis o desordres del 
nostre organisme, a aturar-los o a prendre de-
cisions sobre com cal actuar.
No parlarem de malalties. Defugirem de ser el 
metge a casa.
Amb aquestes xerrades passarem revista, 
d’una manera objectiva i amb ànim de divul-
gació mèdica, als aparells, els òrgans i les 
principals especialitats de la medicina actual.
A càrrec de: Jordi Garriga Viayna, metge ci-
rurgià

MEDICINA PREVENTIVA
19 D’OCTUBRE

AVENÇOS EN CARDIOLOGIA (S. XXI)
16 DE NOVEMBRE

TALLERS DE LES ENTITATSCONFERÈNCIESMONOGRÀFICS 

EL NOSTRE MÒBIL 
10 D’OCTUBRE, 
de 19 a 21 h

Descobreix els codis secrets del teu mòbil. 
A càrrec de: Àngel Verdaguer

PODCAST
24 D’OCTUBRE, 
de 19 a 21 h

Aprèn a fer el teu propi programa de ràdio per 
internet. 
A càrrec de: Oriol Roca

UNGÜENTS I BÀLSAMS  
NATURALS 
7 DE NOVEMBRE, 
de 19 a 21 h

Aprèn a elaborar els teus propis ungüents i 
bàlsams naturals. 
A càrrec de: Amaia Paino

PERQUÈ ENS FASCINA  
TANT LA NOVEL·LA  
NEGRA? 
21 DE NOVEMBRE, 
de 19 a 21 h

Amb quatre novel·les publicades, Isidre 
Garrido ens descobrirà l’enigma de la novel·la 
negra actual. 
A càrrec de: Isidre Garrido 
Inscripcions presencials: dimarts i dijous de 10 
a 13 h. Inscripció en línia als monogràfics a: 
dinamització.tomasacuevas@progess.com

G G
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ARTS ESCÈNIQUES

DANSA

CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIES  
DE DANSA
Amb el suport de: La Caldera

Dins del projecte de suport a la creació del 
centre, oferim residències de dansa en perío-
de de 3 a 6 mesos. Aquestes podran modi-
ficar-se en funció del projecte presentat i de 
les necessitats del centre i la disponibilitat dels 
espais.

L’horari s’acordarà en funció de la programa-
ció del centre i de les necessitats de la com-
panyia i/o del ballarí o la ballarina.

Què s’ofereix:
- Espai d’assaig gratuït.
- Possibilitat d’acompanyament artístic per 

personal especialitzat.
- Assessorament en temes de gestió i pro-

ducció.
- Sessió gratuïta d’assessorament laboral i 

fiscal.
- Com a contraprestació, la participació en 

algun projecte del centre.

Per sol·licitar la residència heu de presentar la 
següent documentació:

- Una descripció del projecte a realitzar amb 
breu síntesi de la idea o proposta, punt de 
partida i motivació.

- Imatges o fragments de vídeo de treballs 
previs o de la peça, en el cas que ja s’estigui 
treballant.

- Calendari de treball.
- El CV dels participants amb els trets més 

rellevants a nivell de formació i experiència 
professional.

El termini per a la recepció dels projectes serà 
fins el 10 de novembre. Per a més informació, 
truqueu al telèfon 932 916 462 o contacteu al 
c/e: cctomasacuevas@progess.com

CAMINS DE CREACIÓ
DIVENDRES 17 DE NOVEMBRE, a les 21 h

El centre cívic Tomasa Cuevas - Les Corts 
acollirà una mostra de peces curtes de dansa 
urbana. Projecte de col·laboració del Festival 
Hop i diversos centres cívics de Barcelona per 
potenciar la creació escènica en les danses 
urbanes i crear un circuit d’espais per donar 
visibilitat a les creacions.

Auditori de Sant Martí
24 de novembre, a les 20.30 h

Centre Cívic Casa Rellotge  
Sala Pepita Casanellas 
19 de novembre, d’11 a 12 h 

Centre Cívic Barceloneta 
29 d’octubre, de 17 a 19 h 

TRANSMISSIONS
DILLUNS 13 DE NOVEMBRE, a les 9.30 h

Adreçat a alumnes de 3r i 4t d’ESO 
“Transmissions” és una conferència pedagò-
gica sobre les danses urbanes per poder en-
tendre el fenomen d’aquest tipus de dansa al 
món occidental, la seva trajectòria fins arribar 
als nostres dies i a Barcelona, i el seu paper 
social i cultural, sobretot entre les comunitats 
joves.

Inscripcions: 
cctomasacuevas@progess.com

MATINALS INFANTILS

Entrada gratuïta
Aforament: 161 persones

ESFÈRIC
DIUMENGE 29 D’OCTUBRE, a les 12 h
Cia. Aboon Teatre

Imaginem un altre lloc, on el temps no és 
temps. Un lloc de cors nobles i savis, un 
espai de felicitat. I un projecte ambiciós, 
desitjat llargament, nascut amb el propòsit 
d’experimentar la gratitud per la vida. I avui per 
fi veu la llum. Avui neix el nostre planeta Terra. 
Dues viatgeres d’aquest no-temps són les en-
carregades d’iniciar-nos en aquesta aventura.

Des dels principis de lava i foc fins a les auro-
res boreals de l’Àrtic, passem pels misteris de 
l’oceà i els boscos mil·lenaris. I sempre anem 
acompanyats d’alguns dels seus simpàtics 
habitants. Un viatge per redescobrir el nostre 
planeta i emocionar-nos-hi.

G

G
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AGU TROT
DIUMENGE 26 DE NOVEMBRE, a les 12 h
Mima Teatre

Una adaptació teatral de l’obra de Roald Dahl.

Espectacle per a públic infantil/familiar.

Agu Trot és l’entranyable història d’uns veïns. 
D’una banda, hi ha el Sr. Hoppy, un solter jubi-
lat, amant de les flors, a les quals atorga el seu 
esforç i dedicació la major part del dia, i que 
està secretament enamorat de la Sra. Silver, 
la veïna del costat. D’altra banda, hi ha la Sra. 
Silver, la gran passió i obsessió de la qual és 
l’Alfie, la seva tortuga. La Sra. Silver està preo-
cupada perquè l’Alfie no creix i el Sr. Hoppy se 
n’ha d’empescar alguna per fer que la tortuga 
es faci més gran i així guanyar-se el reconei-
xement i l’amor de la Sra. Silver. Aquests per-
sonatges entre tendres i ridículs protagonitzen 
una història divertida per recordar.

Sessió de teatre infantil accessible. L’espectacle 
oferirà les mesures d’accessibilitat següents:

 

Entrada General: 4,55 €
Aforament: 161 persones
Venda anticipada d’entrades: dimarts i dijous 
de 18 a 20 h

EL FLORIDO PENSIL
DIJOUS 5 D’OCTUBRE, a les 19 h
Companyia: Mou-te
Direcció: Montserrat Llucià
Durada: 1 hora i 30 minuts

Obra de teatre sobre la memòria de l’escola 
nacional catòlica. Narra la vida escolar d’uns 
infants en l’època franquista i fa referència al 
sistema educatiu nacional catòlic, que tenia el 
beneplàcit de la jerarquia catòlica oficial. 

La sessió del 5 d’octubre és gratuïta per la Festa Ma-
jor de les Corts. Entrada lliure.

JOSAFAT (un musical de cambra)                                                         

DISSABTE 7 i 14 D’OCTUBRE, a les 21 h                                                                     
DIUMENGE 8 i 15 D’OCTUBRE, a les 18 h
Companyia: ACTAC (Ass. de les Compan-
yies de Teatre de l’Auditori de les Corts)                                                                            
Direcció: Enric Estany                                                                     
Durada: 1 hora i 30 minuts
Música original d’Enric Estany  
No recomanada a menors de 16 anys

TRENCANOUS DE BUTXACA
DIUMENGE 17 DE DESEMBRE, a les 12 h
Cia. Anna Arboix

Torna un clàssic de Nadal: Trencanous 
de butxaca, el conte tradicional en forma 
d’espectacle de dansa per a tota la família.

S’obre el teló i ens traslladem a la sala dels 
Stahlbaum la nit de Nadal. La Clara, el seu 
germanet Fritz i la resta de la família i amics 
estan en plena celebració quan arriba el mis-
teriós padrí, Herr Drosselmeyer, amb un sac 
de regals.

A la Clara li encanta el trencanous amb forma 
de soldat uniformat que li han regalat, però el 
seu germà l’hi trenca en un rampell de gelo-
sia. Tothom dorm quan, de cop i volta, la Clara 
es desperta i veu que el trencanous ha pres 
vida... Un arbre de Nadal gegant, ratolins, un 
príncep, el regne dels dolços, la fada de su-
cre... han estat un somni? Vine a descobrir-ho!

Enguany se celebra arreu l’Any Bertrana, en 
commemoració del 150 aniversari del naixe-
ment d’aquest autor indiscutible del moder-
nisme català. Immers en el cicle De la Narra-
tiva al Teatre que proposa l’ACTAC, Josafat 
n’és un exemple: de la novel·la de Bertrana, 
se n’han fet adaptacions per a l’escena i per a 
la televisió. A partir de la novel·la, el muntatge 
que presentem té, a més, un component inè-
dit: l’hem transformat en un musical de cam-
bra que ens ofereix un nou vehicle expressiu a 
l’hora d’explicar aquesta obra polèmica, publi-
cada el 1906 i titllada de sacrílega i immoral, 
segurament perquè ataca determinades con-
cepcions de la moral que 100 anys després 
encara trontollen.

Les sessions del 7 i 8 d’octubre són gratuïtes per la 
Festa Major de les Corts. Recollida d’invitacions a 
partir del 2 d’octubre, de 16 a 20 h.

TEATRE A LES CORTS
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIA SENSE COTXES - CIRC AL CARRER
DIVENDRES 22 DE SETEMBRE, de 18 a 20 h
Dolors Masferrer i Bosch 

Consultar programació    
específica de les activitats    
programades.

Espai obert de circ al carrer   
on podreu aprendre i gaudir   
d’aquesta disciplina!

FESTA MAJOR DE LES CORTS

Consultar programació específica de les activi-
tats programades.

VERMUT MUSICAL
DIUMENGE 1 D’OCTUBRE, a les 12 h

Plaça de Comas

Volem oferir-vos un vermut musical amb les ac-
tuacions de les nostres entitats més musicals!

TEATRE. EL FLORIDO PENSIL
DIJOUS 5 D’OCTUBRE, a les 19 h

Grup Mou-te.   

TEATRE. JOSAFAT
DISSABTE 7 D’OCTUBRE, a les 21 h                                                                     
DIUMENGE 8 D’OCTUBRE, a les 18 h   

Companyia: ICC Teatre Obert                                                                                      

DAU BARCELONA - FESTIVAL DEL JOC
DIMARTS 21 DE NOVEMBRE, de 18 a 21 h

Dau Barcelona és el festival del joc, de tots els 
jocs. A més de l’espai per als jocs de taula, 
amb un espai propi per al joc infantil, disposem 
d’un programa complet d’activitats de jocs po-
pulars i tradicionals i jocs de simulació històrica, 
de rol i de miniatures. A més, oferim activitats 
adreçades als jugadors especialitzats i als au-
tors de jocs. 

CONCERT LES SUEQUES
DIVENDRES 24 DE NOVEMBRE, a les 22 h

Les Sueques és una banda postpunk  
rock de Barcelona. Blanca Lamar (baix i veu), 
Tuixén Benet (guitarra i veu), Raquel Tomàs 
(teclats) i Pau Albà (bateria).

CONCERT DE NADAL
BANDA SIMFÒNICA DE LES CORTS
DISSABTE 16 DE DESEMBRE, a les 19.30 h

Concert amb el repertori més nadalenc  
de la Banda Simfònica de les Corts.

G

G

G

EL BON DOCTOR                                                                              

DISSABTE 21 D’OCTUBRE  
I 4 DE NOVEMBRE, a les 21 h
DIUMENGE 22 D’OCTUBRE  
I 5 DE NOVEMBRE, a les 18 h
Companyia: ACTAC (Associació de les 
Companyies de Teatre de l’Auditori de les 
Corts)                                                                                      
Direcció: Rosa Orive                                                                     
Durada: 1 hora i 30 minuts                                                 
Recomanada per a tots els públics.

A El bon doctor, Neil Simon adapta al tea-
tre alguns dels contes d’Anton Txèkhov, ens 
presenta l’autor rus a través dels seus perso-
natges i les seves històries i en recull tota la 
sensibilitat, el fi sentit de l’humor i la lucidesa a 
l’hora de retratar la condició humana.

CONSELLS PER A DONES  
DE FER FEINES                                                                              

DISSABTE 11 I 18 DE NOVEMBRE, 
a les 21 h                                        
DIUMENGE 12 I 19 DE NOVEMBRE, 
a les 18 h    
Companyia: ACTAC (Associació de les 
Companyies de Teatre de l’Auditori de les 
Corts) 
Direcció: Mo Llucià                                                                                        
Durada: 1 hora i 30 minuts                                                                                                                          
No recomanada a menors de 12 anys

A partir de les narracions crues, tendres i irò-
niques de Lucia Berlin (Manual per a dones de 
fer feines), viatgem als Estats Units dels anys 
seixanta i vuitanta. Les seves protagonistes 
són dones de fer feines, infermeres, recepcio-
nistes, mares, germanes, amigues, amants…
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CINEMA PER A GENT GRAN

DIMECRES a les 17 h. Organització: Casal de Gent Gran de Can Novell

4 D’OCTUBRE
CON FALDAS Y A LO LOCO
Billy Wilder, 1959

11 D’OCTUBRE
¡QUÉ RUINA DE FUNCIÓN!
Peter Bogdanovich, 1992

18 D’OCTUBRE
EL MAQUINISTA DE LA GENERAL 
Buster Keaton, Clyde Bruckman, 1926

25 D’OCTUBRE
ES POR TU BIEN
Carlos Therón, 2017

8 DE NOVEMBRE
YO, DANIEL BLAKE
Ken Loach, 2016 

15 DE NOVEMBRE
EN AQUEL VIEJO VERANO
Robert Z. Leonard, Buster Keaton, 1949

22 DE NOVEMBRE
PAGO JUSTO
Nigel Cole, 2010

29 DE NOVEMBRE
LEÓN Y OLVIDO
Xavier Bermúdez, 2004

13 DE DESEMBRE
LION
Garth Davis, 2016

20 DE DESEMBRE
A ESCOLLIR

G
EXPOSICIONS

ON S’ATURA EL TEMPS
ESTHER AGUILERA
DEL 3 AL 30 D’OCTUBRE

“On s’atura el temps” és una mostra de foto-
grafies d’espais oblidats i abandonats. Imatges 
que pretenen plasmar no només el present sinó 
també els sentiments passats de les persones 
que els van habitar.

Descobrim, explorem i fotografiem llocs aban-
donats i se’ns trasllada la sensació que produeix 
el lloc tal com és ara, la major part de cops buit, 
apagat i inert, però també se’n evoca la reflexió 
de com devia ser en el passat, probablement 
ple de vida, de llum, de gent, de bullici. Aques-

tes fotografies 
són, doncs, peti-
tes càpsules del 
temps: un viatge 
a un record des-
conegut, íntim i 
domèstic.

UNA IMATGE, UNA EMOCIÓ
ADRIÀ RANDO
DEL 6 AL 30 DE NOVEMBRE

Adrià Rando, psicòleg professional i fotògraf, 
ens presenta una exposició en què fotografia 
i psicologia 
s’entrellacen 
i s’inspiren 
mútuament. 
L’exposició 
anima a refle-
xionar sobre 
les emocions 
a través de les 
imatges, dei-
xant un espai 
per a la raó.

VENCEM EL VIH
PROMOVEM LA SALUT SEXUAL
DEL 4 AL 22 DE DESEMBRE

Més de 25 milions de persones al món han 
mort de sida, una malaltia, per ara sense cura, 
que s’ha convertit en una epidèmia global.

És per això que ens unim a la celebració del 
dia mundial de la lluita contra la sida a través 
de l’exposició de cartells que s’han utilitzat 
al llarg de la història per prevenir-la i fomen-
tar unes pràctiques saludables i de prevenció 
contra aquesta malaltia.

L’exposició que ha estat possible gràcies a  
la col·laboració amb SIDASTUDI, una ONG  
creada l’any 1987 que treballa en l’àmbit de la 
promoció de la salut sexual des de l’educació, 
la formació, la informació i la sensibilització.
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ENTITATS RESIDENTS

ACTAC (Associació de les Companyies de 
Teatre de l’Auditori de les Corts)
Informació: actacteatre@gmail.com

ICC (Institució Cultural de les Corts)
Companyia ICC Teatre Obert Tempus Musici 
Cor de Cambra
Àrea d’activitats socioculturals
Informació: 606 896 207/ iccorts@cmail.cat

 
GRUP TEATRE RIALLES DE LES CORTS
Grup de teatre

 
LAPSUS TEATRE
Grup de teatre

 
AGRUPACIÓ SOCIOCULTURAL L’ESFERA
Grup teatral 
lescorts.cc/entitat/associaci-socio-cultural-lesfera 

 
GRUP DE TEATRE DE LES CORTS
Grup de teatre

 
GRUP MOU-TE LES CORTS
Informació: dilluns i dimecres de 17 a 18.30 h
Adreçat a les dones.

 
AGRUPAMENT ESCOLTA EL PI DE LES 
CORTS
Activitats i sortides per a nens i nenes de 6 a 
17 anys, tots els dissabtes de 16.30 a 19 h

 
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER 
A LA GENT GRAN LES CORTS EST
Informació i inscripcions: dilluns, dimarts i 
dijous, de 10.30 a 13 h

 
BANDA SIMFÒNICA LES CORTS
Assaig divendres vespre

 
ORFEÓ DE LES CORTS
Informació els dimecres a les 20 h. Assaig tots 
els dimecres de 20 a 22 h 

 
AMPA CEIP LES CORTS
Informació: 93 491 50 58
info@ampaceiplescorts.es
xtec.cat/ceiplescorts/15

 
GREC, GRUP DE RECERQUES
ESPELEOLÒGIQUES LES CORTS. AEEC

Informació i trobada els dijous de 20 a 21.30 h
formació@aeec.cat  /  grec@aeec.cat

SERVEIS

SERVEI D’EXPOSICIONS: Cessió gratuïta 
de l’espai d’exposició a artistes plàstics 
amateurs del districte i ciutat. També 
fem exposicions de difusió, promoció i 
sensibilització. Durada aproximada de les 
exposicions, 15 dies.

AUTOSERVEIS DE BEGUDES

ESPAI DE TROBADA I LECTURA: Un espai 
confortable per trobar-nos i llegir.

CESSIÓ I LLOGUER D’ESPAIS: Cessió 
i lloguer de sales a entitats i col·lectius 
per actes oberts i gratuïts, o actes interns 
sense pagament, d’acord als preus  
públics vigents.

 

 

WIFI: De dilluns a dissabtes, de 10 a 14 i de 
16 a 22 h
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SESSIONS INFORMATIVES PER A L’OCUPACIÓ 
Un dijous al mes sessions informatives.  
Inscripció prèvia al 012, 901 551 122 o  bcn.cat/treball

SESSIONS INFORMATIVES D’ACOLLIDA A PERSONES ESTRANGERES
Un dimecres al mes. 
Per informació i inscripció  625 177 743  o acollida3@bcn.cat

WIFI
De dilluns a dissabte  
de 10 a 14 i de 16 a 22 h

SERVEI D’EXPOSICIONS
Cessió gratuïta de l’espai d’exposició a 
artistes plàstics amateurs del districte i ciutat. 
També  fem exposicions de difusió, promoció 
i sensibilització.
Durada aproximada de les exposicions, 15 dies.

AUTOSERVEIS DE BEGUDES

ESPAI DE TROBADA I LECTURA
Un espai confortable per trobar-nos i llegir.

CESSIÓ I LLOGUER D’ESPAIS
Cessió i lloguer de sales a entitats i 
col·lectius per actes oberts i gratuïts, o actes 
interns sense pagament, d’acord als preus 
públics vigents.

ALTRES SERVEIS

SERVEIS

EQUIPAMENTS UBICATS AL CENTRE CÍVIC

CASAL DE JOVES
Veure programació pròpia

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ)
Veure programació pròpia



ADREÇA

INFORMACIÓ ADICIONAL

HORARIS

PER A MÉS INFORMACIÓ

Adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i 
dotat d’anell magnètic

CENTRE CÍVIC TOMASA CUEVAS - LES CORTS
Dolors Masferrer i Bosch, 33-35
08028 Barcelona
Tel. 93 291 64 62

De dilluns a divendres de 10 a 14 h i 
de 16 a 22.30 h. Dissabte i diumenge, 
adaptat a les activitats previstes 

dinamitzacio.tomasacuevas@progess.com
Facebook: centre cívic les corts
twitter.com/CCLesCorts

ADREÇA HORARIS

MAPA

CENTRE CÍVIC DE LES CORTS
Dolors Masferrer i Bosch, 33-35
08028 Barcelona
Tel. 93 291 64 62

INFORMACIÓ ADICIONAL

Adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i 
dotat d’anell magnètic

De dilluns a dissabte  
de 10 a 14 i de 16 a 22.30 h

PER A MÉS INFORMACIÓ

bcn.cat/cclescorts 
facebook: centre cívic les corts
twitter.com/CCLesCorts

Bus: 6, 7, 33, 34, 59, 63, 66, 67, 
70, 75, 78, L12, H6, H8, V3, L12
Metro: L3 Les Corts / Maria Cristina

Districte de
les Corts
bcn.cat/lescorts
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ADREÇA HORARIS

MAPA

CENTRE CÍVIC DE LES CORTS
Dolors Masferrer i Bosch, 33-35
08028 Barcelona
Tel. 93 291 64 62

INFORMACIÓ ADICIONAL

Adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i 
dotat d’anell magnètic

De dilluns a dissabte  
de 10 a 14 i de 16 a 22.30 h

PER A MÉS INFORMACIÓ

bcn.cat/cclescorts 
facebook: centre cívic les corts
twitter.com/CCLesCorts

Bus: 6, 7, 33, 34, 59, 63, 66, 67, 
70, 75, 78, L12, H6, H8, V3, L12
Metro: L3 Les Corts / Maria Cristina

Districte de
les Corts
bcn.cat/lescorts
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@BCN_LesCorts

MAPA

Bus: 6, 7, 33, 34, 59, 63, 66, 67, 
70, 75, 78, L12, H6, H8, V3, L12
Metro: L3 Les Corts / Maria Cristina

Mes informació a:
lameva.barcelona.cat/lescorts


