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NORMATIVA D’INSCRIPCIONS PRESENCIALS

DATES D’INSCRIPCIONS TALLERS
 

RENOVACIONS: del 26 de febrer al 10 de març 
INSCRIPCIONS: a partir del 12 de març fins 
a exhaurir places
Horari: de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Inici d’activitats: dimarts 3 d’abril
Final d’activitats: dilluns 18 de juny
La cloenda d’activitats es realitzarà el 
dimecres 20 de juny.
Els tallers consten de 10 sessions,  
d’un dia a la setmana.

Preu taller de 10 hores: 49,73 €
Preu taller de 15 hores: 63,40 €
Preu taller infantil i juvenil: 41,10 €
Preu promoció 2 activitats*: 75,75 €  

*Promoció vàlida per a dues activitats de matí 
o migdia d’1 hora cadascuna.

DATES D’INSCRIPCIONS LUDOTECA

RENOVACIONS: del 26  de febrer al 10 de març 
INSCRIPCIONS: a partir del 12 de març  fins a 
exhaurir places
Horari: de 10 a 13 h i de 16.30 a 19.30 h
Inici del trimestre: dimarts 3 d’abril
Final del trimestre: divendres 22 de juny 

• El pagament del taller es farà per targeta o imposició.
• En cas d’imposició bancària no es considerarà en 
cap cas ocupada la plaça fins que no es presenti el 
rebut bancari, com màxim en dos dies.
• En cap cas no es reservarà plaça per telèfon. Les 
inscripcions es faran presencialment i per ordre  
d’arribada.
• En les inscripcions a la Ludoteca, cada persona pot 
inscriure-hi un màxim de dos infants més.
• Si hi ha vacants, es gestionaran les llistes d’espera 
per rigorós ordre d’inscripció.
• En cas de llista d’espera, les famílies hauran de com-
plir una assistència i participació mínima i continuada 
al servei. Les famílies perdran la plaça en cas d’un 
mes d’absència continuada sense comunicació  al 
centre. La seva plaça passarà automàticament al pri-
mer de la llista d’espera i així successivament.
• El centre es reserva el dret de suspendre les activi-
tats que no tinguin un nombre mínim de participants. 
Aquest mínim està a disposició dels usuaris.
• En cas que un usuari es doni de baixa d’un taller 

al qual s’ha inscrit, haurà de notificar-ho durant el  
període de devolucions (del 26 de febrer al 29 de març).
• L’import es retornarà mitjançant targeta o transferèn-
cia bancària.
• Una vegada començats els tallers, el 3 d’abril, no es 
retornarà l’import de la inscripció. Només es retornarà 
l’import, durant les 2 primeres setmanes del curs, a 
les persones que presentin un informe mèdic que de-
mostri que no poden participar en el taller.
• La possibilitat de canvi de taller només es conside-
rarà durant la primera setmana dels cursos i no s’abo-
narà cap diferència.
• El centre es reserva el dret a canviar de professorat 
en cas necessari.
• Es prega a totes les persones assistents que siguin 
puntuals perquè els tallers puguin començar i acabar 
en l’horari marcat de les classes.
• El centre declina tota responsabilitat per pèrdua de 
material i d’objectes de valor econòmic o personal.
• Les persones que estiguin a l’atur tindran un des-
compte del 50% en el preu d’un taller al trimestre.

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS EN LÍNIA

Les inscripcions podran efectuar-se a través de la pàgina web 
barcelona.cat/ccjosepmtriasipeitx
• Per a totes les activitats, les places són limitades.
• Cada persona podrà fer un màxim de tres inscripcions.
• Un cop feta la inscripció no se’n retornarà l’import.
• Promoció i subvenció d’atur no disponible en línia.
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ACTIVITATS DESTACADES

ACTIVITATS 
DESTACADES CONVOCATÒRIA OBERTA 

EXPOSICIÓ ARTISTES 
DEL BARRI

G

Aquesta exposició neix a partir d’una 
convocatòria oberta, així que si 
t’interessa participar-hi envia’ns un 
correu a mayrojas@lleuresport.cat 
abans del 31 de març amb les teves 
dades personals i imatges dels teus 
treballs per poder donar a conèixer el 
teu art! Requisit: residir al districte de 
les Corts. Places limitades. 
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CONVOCATÒRIA OBERTA 
ESTONA DE CIRC

G
Per segon any obrim la convocatòria 
per a participar-hi en la 5a edició del 
festival “Una estona de circ”, que 
celebrem els dimecres del mes de 
juliol al jardí del Clot d’en Salvi. Si 
teniu una companyia amb un pro-
jecte definit i voleu participar-hi, ara 
obrim la convocatòria de selecció 
per formar-ne part. 
Data límit: 30 d’abril. Consulteu-ne 
les bases a 
barcelona.cat/ccjosepmtriasipeitx

ELS LLIBRES ES MOUEN – 
INTERCANVI DE LLIBRES PER 
SANT JORDI

DIVENDRES 20 D’ABRIL, 
DE 10 A 21 h
Lloc: vestíbul del centre cívic,  
planta baixa

Per sisè any consecutiu fem una re-
collida de llibres de l’1 al 20 d’abril, 
per a l’intercanvi posterior. Normati-
va: 1 llibre = 1 punt. No s’acceptaran 
llibres de text o fets malbé.

CLOENDA D’ACTIVITATS 
CURS 2017 -18  

DIMECRES 20 DE JUNY
A PARTIR DE LES 17.30 h

Vine a gaudir de la nostra cloenda 
d’activitats. Veuràs tot el que hem 
compartit aquest any. Tothom hi 
està convidat!

ACTIVITATS DESTACADES
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TALLERS I 
MONOGRÀFICS

TALLERS I MONOGRÀFICS

CONCILIACIÓ FAMILIAR
Hem dissenyat un seguit de tallers 
d’adults i infantils que coincidei-
xen en dia i hora, no en espai, per-
què pares, mares i infants pugueu 
fer les vostres activitats alhora.

DIA INFANTILS ADULTS

DILLUNS

De 17.30 
a 18.30 h

Dansa i 
expressió corporal 
(5-7 anys)

Anglès  
conversa

Anglès 
nivell 2

DIMARTS

De 17.15 
a 18.30 h

Guitarra infantil 
(6-9 anys)

Francès 
zero

Ashtanga 
Vinyasa 
Ioga

DIMECRES

De 17 
a 18.30 h

Com fer el teu 
personatge de 
videojoc des de 
zero (8-13 anys)

Anglès 
bàsic

De 18.30 
a 20 h

Anima el teu perso-
natge de videojoc 
(8-13 anys)

Anglès per 
viatjar

Taller 
psicologia

DIJOUS
De 17.30 
a 18.30 h

Hip hop (7-12 anys)
Defensa 
personal

DIVENDRES

De 17 
a 18.30 h

Commercial dance 
(10-13 anys)

Pilates

De 18.30 
a 19.30 h

Commercial dance 
(a partir de 14 anys)

Dansa 
del ventre

CONCILIACIÓ FAMILIAR

MUSICALS

ARTÍSTICS

BALLS I DANSES

SALUT I BENESTAR

ACTIVITATS MIGDIA

RECURSOS

DEGUSTACIÓ I NUTRICIÓ

HUMANÍSTICS I 
CIÈNCIES SOCIALS

LLENGÜES

ACTIVITATS EN FAMÍLIA

ACTIVITATS 
INFANTILS I JUVENILS

ESPAI D’INFORMÀTICA
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TALLERS I MONOGRÀFICS

MUSICALS
Important: tots els tallers ja han co-
mençat fa dos trimestres, excepte 
aquells en què figuri una N de nou.

GUITARRA

Grup A (iniciació): dilluns de 19.30  
a 20.30 h
Grup B (bàsic): dilluns de 20.30  
a 21.30 h 
Professional: Irene Rivas 
Grup C (mitjà): dilluns de 20.30  
a 21.30 h
Grup    D   (assoliment):  dilluns     de 19.30  
a 20.30 h
Grup E (iniciació): 
dimarts de 10.30 a 11.30 h 
Grup F (iniciació): 
dimarts de 18.30 a 19.30 h 
Professional: Henry Menrath

S’ha de portar la guitarra.

ÒPERA PER A TOTHOM

Dijous de 12 a 13.30 h
Del 19 d’abril al 7 de juny
Preu: 59,64 € (8 sessions)
Professional: Albert Ferrer Flamarich

Farem un recorregut històric des dels 
orígens de l’òpera fins a l’actualitat.

MÚSICA CLÀSSICA 
PER A TOTHOM

Divendres de 18.30 a 20 h
Del 20 d’abril al 8 de juny
Preu: 59,64 € (8 sessions)
Professional: Albert Ferrer Flamarich

TALLER DE CANT: 
allibera la teva veu

Dissabte d’11.30 a 13 h
Del 5 de maig al 26 de maig
Preu: 29,82 € (4 sessions)
Professional: Carla Coppa

SOLFEIG
G

Divendres de 20 a 21.30 h
Professional: Agrupació Sociocultural l’Esfera.

ARTÍSTICS

DIBUIX I PINTURA

Grup A: dilluns d’11.30 a 13 h
Grup B: dijous d’11.30 a 13 h
Grup C: dijous de 10 a 11.30 h
Professional: Anna Bafalluy

PROJECTE FOTOGRÀFIC    

Dimecres de 10 a 11 h
Professional: Rodrigo Stocco

Utilitzant els recursos tècnics de la càmera 
fotogràfica, aprendrem a crear un projecte 
narratiu. Crearem un tema, una història i 
el desenvoluparem. L’alumne/a acabarà 
aquest taller amb una col·lecció de fotogra-
fies amb un mateix fil conductor.
Cal tenir coneixements bàsics de fotografia.

FOTOGRAFIA PRÀCTICA   

Dimecres d’11 a 12.30 h
Del 10 de gener al 28 de febrer
Preu: 59,64 € (8 sessions)
Professional: Rodrigo Stocco



8

TALLERS I MONOGRÀFICS

Cal dur càmera fotogràfica. Es combi-
narà la teoria i la pràctica amb passe-
jades per la ciutat.

PINTURA 
JAPONESA SUMI-E

Dimecres de 17.30 a 18.30 h
Professional: Gemma Zaragüeta

El Sumi (tinta)- e (pintura) és un art 
tradicional que va sorgir a la Xina i 
més endavant es va estendre cap al 
Japó, on els monjos zen ho utilitza-
ven per a meditar. Pintarem amb tinta  
xinesa en blanc i negre i aprendrem a 
captar l’essència de la natura amb els 
nostres traços. És una tècnica molt re-
laxant i ajuda a desenvolupar la crea-
tivitat i la sensibilitat.

PATCHWORK

Dijous de 19.30 a 21 h
Professional: Alicia Corripio

TEATRE

Dissabte de 12 a 13.30 h
Professional: Ricardo Moreira

BALLS I DANSES
Important: tots els tallers ja han co-
mençat fa dos trimestres, excepte 
aquells en què figuri una N de nou.

BURLESQUE 

Dilluns de 9 a 10 h
Professional: Elisabeth Castejón

ZUMBA GOLD 

Dilluns de 10 a 11 h
Professional: Eva Pérez

Coreografia Zumba fàcil de seguir 
que se centra en l’equilibri, el rang de 
moviment i la coordinació. Recoma-
nat per a principiants i gent que busca 
una activitat d’intensitat suau.

RITMES TROPICALS 

Dilluns de 12 a 13 h
Professional: Elisabeth Castejón

SEVILLANES MITJÀ

Dilluns de 13 a 14 h
Professional: Elisabeth Castejón

FITNESS DANCE 

Grup A: dilluns de 20.30 a 21.30 h
Professional: Ricardo Moreira
Grup B: divendres de 20.30 a 21.30 h
Professional: Emanuele Sasso

COMMERCIAL DANCE

Dimarts de 20.30 a 21.30 h
Professional: Ricardo Moreira

BALLS DE SALÓ

Dimarts de 20.30 a 21.30 h
Professional: Francis Sanahuja
Cal inscriure-s’hi en parella.



9

BALL EN LÍNIA

Dimecres de 9 a 10 h
Professional: Elisabeth Castejón

EXPRESSIÓ LLATINA 
PER A DONES

Dimecres de 18.30 a 19.30 h
Professional: Olga Aceña

BALLS LLATINS 
SENSE PARELLA

Dimecres de 19.30 a 20.30 h
Professional: Olga Aceña

ZUMBA

Grup A: dimecres de 20.30 a 21.30 h
Professional: Silvia Caufapé
Grup B (suau): dijous de 19.30 a 20.30 h
Grup C: dijous de 20.30 a 21.30 h
Professional: Yhara Barrancos

SWING SENSE PARELLA  

Dijous de 20.15 a 21.30 h
Preu: 52,81 €
Professional: Swing Les Corts

DANSA DEL VENTRE

Grup A (iniciació): divendres de 18.30 a 
19.30 h 
Grup B (mitjà): dimarts de 18.30 a 19.30 h
Professional: Johanna Lozada

DANSA CONTEMPORÀNIA

Divendres de 19.30 a 20.30 h
Professional: Emanuele Sasso

TANGO MITJÀ

Divendres de 19.30 a 20.30 h
Professional: Giovanni Corral
Cal inscriure-s’hi en parella. 

ANIMAL FLOW  

Divendres de 20.30 a 21.30 h
Professional: Adriano Reis

Tècnica divertida d’entrenament mus-
cular a través de la simulació de movi-
ments en quadrupèdia d’animals, basats 
en tècniques de ioga, capoeira i movi-
ments gimnàstics. Tornarem als orígens, 
recuperant la mobilitat articular que hem 
perdut amb la vida moderna, alhora que 
guanyem consciència corporal, explo-
rant diferents patrons de moviments en 
un joc lúdic del cos.

SALUT I BENESTAR

IOGUILATES

Grup A: dilluns de 9 a 10 h
Professional: Sònia Camps
Grup B: dilluns de 20.30 a 21.30 h
Professional: Gabriel Puentes
Grup C: dimecres de 20.30 a 21.30 h
Professional: Celeste Ayus

TALLERS I MONOGRÀFICS
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HATHA IOGA

Grup A: dilluns de 17 a 18.30 h 
Professional: Tony Rueda
Grup B: dimecres de 18.30 a 19.30 h
Professional: Ignasi Bosacoma
Grup C (intens): dimecres de 19.30 
a 20.30 h
Professional: Celeste Ayus
Grup D: dijous de 9 a 10 h
Professional: Gabriel Puentes
Grup E: dijous de 18.30 a 19.30 h
Professional: Emanuele Sasso

Cal dur tovallola.

EXPRESSIÓ CORPORAL

Dilluns de 16.30 a 17.30 h
Professional: Majo Cordonet

Les classes estan enfocades cap a 
una investigació i treball físic aptes 
per a qualsevol persona; cada cos és 
únic i valuós. Explorarem el ventall 
de possibilitats expressives que té el 
nostre cos i rostre a l’hora d’explicar 
alguna cosa o simplement de sentir 
una emoció.

ESTIRAMENTS

Dimarts de 16.30 a 17.30 h
Professional: Johanna Lozada

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

ASHTANGA VINYASA IOGA 

Dimarts de 17.30 a 18.30 h
Professional: Johanna Lozada

TALLERS I MONOGRÀFICS

IOGA      

Dimarts de 18.30 a 19.30 h
Professional: Emanuele Sasso

TAITXÍ

Grup A: dilluns de 18.30 a 19.30 h
Grup B: dimarts de 10 a 11 h
Professional: Gabriel Puentes

TXI-KUNG

Dilluns de 19.30 a 20.30 h
Professional: Gabriel Puentes

MÈTODE PILATES

Grup A: dilluns de 19.30 a 20.30 h
Professional: Ricardo Moreira
Grup B: dimarts de 9 a 10 h
Professional: Sònia Camps
Grup C: dimarts de 19.30 a 20.30 h
Professional: Francis Sanahuja
Grup D (intens): dimecres de 12 a 13 h
Professional: Sònia Camps
Grup E (iniciació): dimecres de 
16.30 a 17.30 h 
Grup F (iniciació): dijous d’11 a 12 h
Professional: Ricardo Moreira
Grup G: dijous de 19.30 a 20.30 h
Professional: Nati Aguilar
Grup H: divendres de 9 a 10 h
Grup I (intens):divendres de 12 a 13 h
Professional: Sònia Camps
Grup J: divendres de 17.30 a 18.30 h
Professional: Ricardo Moreira

Cal dur roba còmoda, mitjons i tovallola.
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PILATES AERÒBIC

Dimarts de 19.30 a 20.30 h 
Professional: Ricardo Moreira

Activitat d’intensitat alta. Cal dur roba 
còmoda, mitjons, tovallola i aigua.

OSTEOPILATES                                                      

Dimarts de 12 a 13 h 
Professional: Ricardo Moreira

L’activitat es basa en el mètode  
Pilates però adaptant-ne els exerci-
cis perquè resultin més beneficiosos i 
ajudin a enfortir els ossos i a prevenir 
possibles fractures.

MARXA NÒRDICA    

Grup A: dimarts de 12 a 13.30 h
Grup B: dijous de 12 a 13.30 h
Grup C (iniciació): 
dimarts de 9.30 a 11 h  
Professional: Nordic Walking Terapèutic

L’activitat es realitzarà, en bona mesura, 
a l’exterior.

MANTENIMENT SUAU

Grup A: dilluns de 10 a 11 h
Grup B: dimecres de 10 a 11 h
Grup C: dimecres de 12 a 13 h 
Professional: Elisabeth Castejón
Grup D: dijous de 18.30 a 19.30 h
Professional: Nati Aguilar
 

EDUCACIÓ POSTURAL

Grup A: dilluns de 12 a 13 h
Grup B: dimarts d’11 a 12 h
Grup C: dijous de 10 a 11 h
Professional: Ricardo Moreira

Consulteu el metge en cas d’hèrnia o 
problemes greus d’esquena.

POSA’T EN FORMA

Dilluns de 18.30 a 19.30 h
Professional: Ricardo Moreira

Cal dur roba còmoda, calçat apropiat, 
tovallola i aigua. Intensitat mitjana-
alta.

GAC: glutis, abdominals i cames

Dimecres d’11 a 12 h 
Professional: Elisabeth Castejón

DEFENSA PERSONAL

Dijous de 17.30 a 18.30 h
Professional: Alexandre Rodrigo
   

ABDOMINALS HIPOPRESSIUS

Dijous de 20.30 a 21.30 h
Professional: Josep Llata

Les embarassades i les persones 
amb hipertensió consulteu el metge. 

REFORÇ DE SÒL PELVIÀ 

Divendres de 10 a 11 h
Professional: Sònia Camps 

TALLERS I MONOGRÀFICS
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TALLER DE 
LECTOESCRIPTURA

G
Nivell 1: dijous de 10 a 11 h
Nivell 0: dijous d’11 a 12 h
Professional: Banc Solidari

MÀQUINA DE COSIR   

Dijous de 18 a 19.30 h
Del 12 d’abril al 31 de maig
Preu: 59,64 € (8 sessions)
Professional: Almudena Diaz

Cal dur màquina de cosir, fil per cosir 
a màquina i un tros de teixit de cotó 
per fer proves.

MAQUILLATGE 
PROFESSIONAL

Dijous de 19.30 a 20.30 h
Professional: Maria Pérez

Diverteix-te aprenent totes les tècniques 
per maquillar-te correctament i coneix di-
versos trucs senzills. Veurem quins pro-
ductes són més adequats i com aplicar-los.
Cal portar un mirall de peu, el teu kit de  
maquillatge personal i material per desma-
quillar-te.

DEGUSTACIÓ I NUTRICIÓ

TAST DE VINS 
DE PROXIMITAT

Divendres de 19 a 20 h
Suplement de material: 25 €
Professional: Demos Bertran

Cal dur tres copes de vi.

Les embarassades i les persones 
amb hipertensió consulteu el metge. 

ACTIVITATS MIGDIA

PILATES MIGDIA

Dilluns de 14.15 a 15.15 h
Professional: Ricardo Moreira

GIMNÀSTICA A LA CARTA 

Grup A: dimarts de 14.15 a 15.15 h
Grup B: dijous de 14.15 a 15.15 h
Professional: Mari Reina

MEDITACIÓ MIGDIA    

Dimarts de 15.30 a 16.30 h
Professional: Johanna Lozada

IOGA MIGDIA

Dimecres de 14.15 a 15.15 h
Professional: Gabriel Puentes

DEFENSA 
PERSONAL MIGDIA 

Dimecres de 15.30 a 16.30 h
Professional: Alexandre Rodrigo

RECURSOS

TERÀPIA DEL RIURE

Dilluns d’11 a 12 h
Professional: Elisabeth Castejón

TALLERS I MONOGRÀFICS
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TALLER DE MARIDATGE DE VINS 
ESCUMOSOS

Divendres de 20 a 21.30 h
Suplement de material: 40 €
Professional: Demos Bertran

Descobreix la versatilitat gastronòmi-
ca dels vins escumosos amb la parti-
cipació de 10 cellers diferents.
Cal dur tres copes de vi.

ALIMENTACIÓ 
CONSCIENT, SALUDABLE 
I TRANSFORMADORA

28 d’abril (1 sessió)
Dissabte de 10 a 12.30 h
Preu: 12,42 €
Suplement de material: 2 €
Professional: Mercè Homar

Tractarem el consum conscient, la 
procedència, la producció ecològica, 
la temporalitat, els punts de venda, 
els embalatges, etc. Veurem com se-
leccionant els aliments podem contri-
buir a la disminució de l’impacte am-
biental i al mateix temps seguir una 
dieta sana i equilibrada.
Elaborarem un deliciós paté vege-
tal i us donarem moltes idees. Els 
productes seran de proximitat, de 
temporada i ecològics.

MITES I CREENCES 
DELS LLEGUMS

12 de maig (1 sessió)
Dissabte de 10 a 12.30 h
Preu: 12,42 €
Suplement de material: 2 €
Professional: Mercè Homar

Els experts ens recomanen que mengem 
llegums de 2 a 3 cops per setmana per 
seguir una alimentació sana i equilibrada.  
Però, quants plats tens al cap amb  
llegums? Us ensenyarem com fer pre-
paracions ràpides: cremes, gaspa-
txos, patés, hamburgueses, croque-
tes, etc. Sabíeu que també podem fer 
un allioli de cigró?

HUMANÍSTICS I 
CIÈNCIES SOCIALS

PASSEJADES AMB HISTÒRIA

Divendres de 10 a 11 h
Professional: MateriaBcn

Taller que alterna sessions a l’au-
la i sessions al carrer. Descobreix 
l’evolució de la ciutat a través de  
passejades històriques. Uns recorre-
guts que ens descobriran la Bàrcino 
romana, els nuclis de poder de l’èpo-
ca medieval, el call jueu, la Barcelona 
gremial, el raval. Donarem una visió 
de conjunt a la història de Ciutat Vella.

LA RECERCA DE 
LA FELICITAT 

Del 18 d’abril al 6 de juny
Dimecres de 18.30 a 20 h
Preu: 59,64 € (8 sessions)
Professional: Andrés Moya, coach 
personal i formador en intel·ligència 
emocional.

TALLERS I MONOGRÀFICS
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Podem aprendre a ser feliços? És cert 
que si somrius a la vida, la vida et somriu? 
Per què quan estem enfadats tot sembla 
sortir malament o estar pitjor? Per què 
hi ha dies en què estem de bon humor i 
sembla que els problemes són menors? 
Canvien les circumstàncies, o nosaltres? 
Descobrirem, divertint-nos, com viure la 
vida de manera òptima.

LLENGÜES

Important: tots els tallers ja han co-
mençat fa dos trimestres, excepte 
aquells en què figuri una N de nou.

Des de zero: dirigit a persones que no 
han estudiat mai la llengua.
Bàsic: calen mínims coneixements. Tre-
ballarem les preferències, preguntes i 
respostes, dies de la setmana, família...
Nivell 1: cal conèixer els temps verbals 
en present. Treballarem vocabulari bà-
sic, les rutines, l’entreteniment, expres-
sions verbals...
Nivell 2: cal conèixer els temps verbals 
en present i passat. Treballarem el futur, 
preposicions, petites converses.
Nivell 3: cal conèixer els temps verbals 
en present i passat. Practicarem espe-
cialment el llenguatge oral i ampliarem 
el vocabulari.
Conversa: mitjançant una entretinguda con-
versa perdrem la por de parlar, ampliarem el 
vocabulari i millorarem la pronunciació.
 

ANGLÈS DES DE ZERO  

Grup A: dilluns de 19.30 a 20.30 h
Professional: Laura Solé
Grup B: dimarts de 
18.30 a 19.30 h   
Professional: Equip Judith Verbraken

ANGLÈS BÀSIC

Grup A: dilluns de 18.30 a 19.30 h
Professional: Laura Solé
Grup B: dimarts de 20.30 a 21.30 h
Professional: Equip Judith Verbraken
Grup C: dimecres de 17 a 18.30 h
Professional: Laura Solé

ANGLÈS NIVELL 1

Dimarts de 10.30 a 12 h
Professional: Marina Torres

ANGLÈS NIVELL 2

Grup A: dilluns de 9.45 a 11.15 h
Grup B: dilluns de 17.30 a 18.30 h
Professional: Equip Judith Verbraken

ANGLÈS NIVELL 3

Grup A: dilluns de 18.30 a 19.30 h
Professional: Equip Judith Verbraken
Grup B: dijous de 10.30 a 12 h
Professional: Marina Torres

ANGLÈS PER VIATJAR

Dimecres de 18.30 a 19.30 h
Professional: Equip Judith Verbraken

Prepara’t per a les vacances d’estiu i 
aprèn a defensar-te en anglès.

TALLERS I MONOGRÀFICS
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ANGLÈS CONVERSA

Grup A (mitjà): dilluns de 17.30  
a 18.30 h
Professional: Laura Solé
Grup B (avançat): dimarts de 9  
a 10.30 h
Professional: Marina Torres 
Grup C (avançat): dimecres de 20  
a 21 h
Professional: Equip Judith Verbraken

COFFEE, MUSIC & ENGLISH

Divendres de 10.30 a 12 h
Del 13 d’abril a l’1 de juny 
Preu: 59,64 € (8 sessions)
Professional: Equip Judith Verbraken

Practica la conversa en anglès de 
manera informal prenent un cafè i a 
través del fil conductor de la música.

FRANCÈS DES DE ZERO

Grup A: dimarts de 17.30 a 18.30 h
Grup B: dijous de 12 a 13 h
Professional: Equip Judith Verbraken

FRANCÈS NIVELL 2

Dimecres de 10.30 a 11.30 h
Professional: Equip Judith Verbraken

FRANCÈS CONVERSA 

Grup A: dimarts de 19.30 a 20.30 h
Grup B: dimecres d’11.30 a 13 h
Professional: Equip Judith Verbraken

ITALIÀ NIVELL 1

Dimarts de 19.15 a 20.15 h
Professional: Maria José López

ITALIÀ NIVELL 2 
GRAMÀTICA I CONVERSA

Dimarts de  20.30 a 21.30 h
Professional: Maria José López

JAPONÈS DES DE ZERO

Dimecres de 19.30 a 20.30 h
Professional: David Egea

ALEMANY DES DE ZERO

Dimecres de 20.30 a 21.30 h
Professional: David Egea

ACTIVITATS EN FAMÍLIA

L’infant ha d’anar acompanyat d’un 
adult. Es requereix la participació  
activa de l’adult. Cal dur una tovallola.
Preu: 49,73 € (adult + infant)

PRIMERS PASSOS EN ANGLÈS 
(de 2 a 4 anys) 

Grup A: dilluns de 17.15 a 18.15 h 
Grup B: dilluns de 18.15 a 19.15 h
Professional: Carla Coppa

TALLERS I MONOGRÀFICS
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ESTIMULACIÓ MUSICAL PER A 
NADONS (de 2 a 10 mesos) 

Dijous de 12 a 13 h
Professional: Carla Coppa

TEATRE EN FAMÍLIA  
(fins a 12 anys)

Dijous de 17.15 a 18.15 h
Professional: Majo Cordonet

Investigarem com es comporten els 
nostres cossos tant iguals i a l’hora 
diferents per la diferència d’edat, reco-
neixent-nos i identificant-nos fins a arri-
bar a un desenvolupament interpretatiu 
d’un personatge. Conclourem en im-
provisacions o escenes amb text. Tre-
ballarem diversos exercicis dramàtics 
que els donaran eines artístiques per 
després plasmar-les a l’escenari!

MASSATGE PER A NADONS  
(4 a 12 mesos)

Divendres de 12 a 13 h
Del 20 d’abril al 4 de maig (3 sessions)
Preu: 14,91 €
Material complementari a càrrec dels/
les alumnes.
Professional: Amalia Rivero

MASSATGE PER A INFANTS  
(1 a 3 anys)

Divendres de 12 a 13 h
Del 11 al 25 de maig (3 sessions)
Preu: 14,91 €
Material complementari a càrrec dels/
les alumnes.
Professional: Amalia Rivero

ACTIVITATS  
INFANTILS I JUVENILS

Preu: 41,10 €

DANSA I EXPRESSIÓ 
CORPORAL (de 5 a 7 anys)

Dilluns de 17.30 a 18.30 h
Professional: Lorena Pérez

GUITARRA INFANTIL NIVELL 1 
(de 6 a 10 anys) 

Dimarts de 17.15 a 18.15 h 
A càrrec de: Sebastian Gómez

TALLERS I MONOGRÀFICS
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COMMERCIAL DANCE

Grup A (de 7 a 10 anys): dimecres 
de 17.30 a 18.30 h
Grup B (de 10 a 13 anys):  
divendres de 17.30 a 18.30 h 
Grup C (a partir de 14 anys):  
divendres de 18.30 a 19.30 h
Professional: Lorena Pérez

ZUMBA KIDS  (de 7 a 12 anys) 

Dimecres de 17.30 a 18.30 h
Professional: Silvia Caufapé

COM FER UN VIDEOJOC DES DE 
ZERO (de 8 a 13 anys)

Dimecres de 17.30 a 18.30 h
Professional: Teresa Such

Aprèn a fer un videojoc des de zero 
amb el programari lliure Scratch. 
Aquest taller està orientat a aprendre a 
programar de forma senzilla i intuïtiva.

ANIMA EL TEU PERSONATGE DE 
VIDEOJOC AMB SCRATCH 
(de 8 a 13 anys) 

Dimecres de 18.30 a 20 h
Preu: 52,40 €
Professional: Teresa Such

Aprèn a animar el teu personatge 
de videojoc amb el programari lliure 
Scratch.

HIP HOP (de 7 a 12 anys)  

Dijous de 17.30 a 18.30 h
Professional: Lorena Pérez

ROBÒTICA I MÚSICA: 
LegoMindstorms EV3 
(de 9 a 12 anys)

5 de maig (1 sessió)
Dissabte de 10.30 a 12.30 h
Preu: 8,22 €
Professional: Creatic

Construeix un robot amb peces Lego, 
programa els seus moviments bàsics 
i experimenta amb la música a través 
d’un sistema de programació intuïtiu 
i visual que emula la construcció per 
blocs.

MAKEY MAKEY: Crea un 
instrument! (de 9 a 12 anys) 

12 de maig (1 sessió)
Dissabte de 10.30 a 12.30 h
Preu: 8,22 €
Professional: Creatic

En aquest taller s’utilitza MakeyMakey, 
una placa que converteix qualsevol 
cosa conductiva en un teclat, amb la 
qual desenvoluparem un instrument 
musical creatiu. 
En aquest taller s’aprenen conceptes 
bàsics d’electricitat.

ROBÒTICA: LegoWeDo
(de 6 a 9 anys)

19 de maig (1 sessió)
Dissabte de 10.30 a 12.30 h
Preu: 8,22 €
Professional: Creatic
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Construeix i dona vida a les teves 
creacions amb peces Lego a través 
d’un sistema de programació molt 
intuïtiu que funciona amb la funció 
d’arrossegar i deixar anar.

LITTLE BITS (de 9 a 12 anys)

26 de maig (1 sessió)
Dissabte de 10.30 a 12.30 h
Preu: 8,22 €
Professional: Creatic

En aquests tallers es fan servir els  
Little Bits, petits mòduls electrò-
nics que inclouen llums, brunzidors,  
interruptors, sensors i fins i tot motors 
per crear circuits mitjançant l’ús de 
petits imants. Farem servir materials 
quotidians i anirem creant màquines 
divertides i innovadores. Estimula la 
creativitat i l’esperit d’inventor/a!

ESPAI D’INFORMÀTICA

Preu: 63,40 €

Important: tots els tallers ja han co-
mençat fa dos trimestres, excepte 
aquells en què figuri una N de nou.

INFORMÀTICA A LA CARTA 

Dimarts de 12.30 a 14 h
Professional: Elsa Ramos

 
INFORMÀTICA DES DE ZERO

Dimarts de 17 a 18.30 h
Professional: Elena Calle

INTERNET  

Grup B (mitjà): dijous de 17 a 18.30 h
Grup C (mitjà): divendres de 18.30 a 
20 h
Professional: Elena Calle

INTERNET I INFORMÀTICA

Grup A (bàsic): dilluns de 9.30 a 11 h
Grup B (mitjà): dilluns d’11 a 12.30 h
Grup C (avançat): dilluns de 12.30 
a 14 h
Grup D (zero): dimarts de 11 a 12.30 h
Professional: Elsa Ramos

MEMÒRIA I INFORMÀTICA

Dimarts de 9.30 a 11 h 
Professional: Elsa Ramos

Mitjançant diferents activitats i utilit-
zant les noves tecnologies reforçarem 
les funcions cognitives i motrius, exe-
cutant exercicis lògics i senzills per a 
totes les edats.

UNIVERS DIGITAL MITJÀ

Dimecres de 9.30 a 11 h 
Professional: Elsa Ramos

MÓN GOOGLE

Dimecres d’11 a 12.30 h
Professional: Elsa Ramos 

Descobriu les eines que Google ofe-
reix, com els documents, els calenda-
ris i els mapes, entre d’altres.

TALLERS I MONOGRÀFICS
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VIATGES I INTERNET    

Dimecres de 12.30 a 14 h 
Del 25 d’abril al 23 de maig
Preu: 31,70 € (5 sessions)
Professional: Elsa Ramos

WORD, POWER POINT I EXCEL  

Grup A: dilluns de 15.30 a 17 h
Professional: Elsa Ramos
Grup B: dimarts de 18.30 a 20 h
Professional: Elena Calle

LIGHTROOM     

Dilluns de 17 a 18.30 h
Professional: Elena Calle

PHOTOSHOP

Grup A (nivell 2): dilluns de 18.30 
a 20 h
Grup B (nivell 1): dilluns de 20 a 
21.30 h
Grup C (nivell 4): dimecres de 20 a 
21.30 h
Professional: Elena Calle 

EDICIÓ DE VIDEO 
AMB PINNACLE 

Dimarts de 20 a 21.30 h
Professional: Elena Calle

ORGANITZA LES TEVES FOTOS I 
ÀLBUM HOFFMAN

Dijous de 20 a 21.30 h
Professional: Elena Calle

TELÈFONS SMARTPHONE

Dijous de 9.30 a 11 h
Del 12 d’abril al 10 de maig
Preu: 31,70 € (5 sessions)
Professional: Elena Calle

APRÈN A FER SERVIR EL 
CORREU I LES CARPETES

Dijous  de 9.30 a 11 h
Del 17 de maig al 14 de juny
Preu: 31,70 € (5 sessions)
Professional: Elena CalleF
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CREA REGALS ORIGINALS AMB 
LES TEVES FOTOS

Dijous de 11 a 12.30 h
Del 12 d’ abril al 10 de maig      
Preu: 31,70 € (5 sessions)
Professional: Elena Calle

TREU PROFIT 
DE LA TEVA TAULETA

Dijous de 11 a 12.30 h
Del 17 de maig al 14 de juny      
Preu: 31,70 € (5 sessions)
Professional: Elena Calle

PERFECCIONA L’ÚS 
DEL GMAIL, CALENDAR, 
NÚVOL I GOOGLE FOTOS

Dijous de 12.30 a 14 h
Professional: Elena Calle

APRÈN A DISSENYAR EL TEU
COMPLEMENT!  

Dijous de 18.30 a 20 h
Del 12 d’abril al 26 d’abril
Preu: 19,02 € (3 sessions)
Material complementari a càrrec  
dels/les alumnes.
Professional: Elena Calle

Aprèn a dissenyar el teu complement 
(moneder) amb l’ordinador, per després 
tallar-lo a una talladora làser.
No cal coneixements previs.
Amb la col·laboració de l’Ateneu de Fa-
bricació Les Corts.

APRÈN A DISSENYAR UN SUPORT 
PER A L’ORDINADOR!

Dijous de 18.30 a 20 h
Del 10 de maig al 24 de maig
Preu: 19,02 € (3 sessions)
Material complementari a càrrec dels/
les alumnes.
Professional: Elena Calle

Aprèn a dissenyar el teu suport per a 
l’ordinador. Després de dissenyar el mo-
del el tallareu amb una talladora làser.  
No calen coneixements previs.
Amb la col·laboració de l’Ateneu de Fa-
bricació Les Corts.

TALLERS I MONOGRÀFICS
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EXPOSICIONS 
G

Mostres de fotografia, pintura, escul-
tura, il·lustració... Esdevenim un espai 
de comunicació entre artista i espec-
tador. Us interessa donar a conèixer 
la vostra obra? Envieu-nos la vostra 
proposta a:  
ccjosepmtriasipeitx@lleuresport.cat
Horari: de 9 a 21 h

ÀNIMES  

Del 2 al 30 d’abril
Tècniques diverses
A càrrec d’Elena Vida
Vestíbul

Aquesta artista plàstica ens mostrarà 
un recorregut sobre retrats humans i 
animals.

ACTIVITATS CULTURALS

ACTIVITATS 
CULTURALS
EXPOSICIONS

SORTIDES 
CULTURALS

CONFERÈNCIES 
I XERRADES

CONCERTS I 
ARTS ESCÈNIQUES
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SORTIDES CULTURALS

Cal inscripció prèvia.
Preu: 8,50 € per persona

BARRI DE POBLENOU

DIJOUS 12 D’ABRIL A LES 17 h
Punt de trobada: sortida estació  
metro Poblenou (L4)
Guia: Jorge Pisa, historiador i guia 
cultural

Aquesta ruta ens permetrà conèixer 
la història de la “Manchester catalana” 
un dels barris més industrialitzats de 
Barcelona des del segle XIX. Farem 
un recorregut a través dels edificis 
que van ser seus de grans indústries 
i coneixerem una mica més a fons la 
història i els racons més característics 
del barri.

ARTISTES DEL BARRI

Del 7 al 31 de maig
Tècniques diverses
A càrrec de diversos artistes de  
les Corts. 
Vestíbul 

Aquesta exposició neix a partir d’una 
convocatòria oberta, així que si 
t’interessa participar-hi envia’ns un 
correu a mayrojas@lleuresport.cat 
abans del 31 de març amb les teves 
dades personals i imatges dels teus 
treballs per poder donar a conèixer el 
teu art! Requisit: residir al districte de 
les Corts. Places limitades. 

TURISME A BARCELONA

Del 7 al 31 de maig
Tercera planta

Exposició dels alumnes de Fotogra-
fia sobre la relació que hi ha entre el 
turisme a Barcelona i els seus ciuta-
dans.

CREACIONS

De l’1 al 30 de juny
Tècniques diverses
A càrrec dels/les alumnes dels tallers 
d’arts plàstiques del centre
Vestíbul, escales i tercera planta

Exposició dels treballs realitzats pels/
les alumnes de pintura i aquarel·la  
dels diferents nivells.  Motius, formats 
i mètodes pictòrics sempre sorpre-
nents. 
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ACTIVITATS CULTURALS

Amb aquesta ruta visitarem els espais 
del barri relacionats amb el setge de 
Barcelona dels anys 1713 i 1714 i amb 
les mesures de repressió que van se-
guir a la caiguda de la ciutat, com el 
Fossar de les Moreres, el Born Centre 
Cultural o el parc de la Ciutadella.

SOM LLEGENDA

DIJOUS 24 DE MAIG A LES 10 h
Punt de trobada: davant porta Teatre 
del Liceu
Guia: Meritxell Carreres

Barcelona és història, és art, arqueo-
logia i patrimoni, però també té un 
gran recull de llegendes i anècdotes 
curioses que configuren el caràcter 
de la ciutat: esperits, incendis, exe-
cucions, penitències, amor, miracles, 
martiris, calaveres, verges negres i 
àngels. Som Llegenda te les explica 
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QUAN ES PARLAVA 
HEBREU A BARCELONA

DIJOUS 26 D’ABRIL A LES 10 h
Punt de trobada: plaça Sant Iu  
(entrada Museu Frederic Marès)
Guia: Meritxell Carreres

Descripció: aljama, call, mezuzah, 
heqdés, nahmanides, micvé: totes 
aquestes expressions hebrees i mol-
tes més se sentien al call quan es par-
lava hebreu a Barcelona. Un itinerari 
en el qual recularem a la Barcelona 
dels segles XII, XIII i XIV per parlar 
d’una de les comunitats jueves més 
importants de l’Europa medieval.

BARCELONA 1714, 
CIUTAT EN GUERRA

DIJOUS 17 DE MAIG A LES 17 h
Punt de trobada: Fossar de les  
Moreres, al costat de l’Església del Mar
Guia: Jorge Pisa, historiador i guia 
cultural

La ruta “Barcelona de 1714, una ciu-
tat en guerra” ens ajudarà a entendre 
els motius del setge de Barcelona i les 
traces que la caiguda de la ciutat van 
deixar en els barris de la Ribera i el 
Born. El setge de la ciutat de Barcelo-
na va suposar la derrota d’una mane-
ra de pensar i de governar Catalunya. 
La caiguda de la ciutat va comportar 
l’abolició de les lleis i de les institu-
cions catalanes i va donar inici a la 
repressió dels vençuts. Barcelona va 
patir de prop les conseqüències de la 
guerra, i si hi ha un barri on aquestes 
són més perceptibles, no és altre que 
el del Born.
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ACTIVITATS CULTURALS

totes!

BARCELONA CRIMINAL

DIJOUS 14 JUNY A LES 17 h
Punt de trobada: Fossar de les  
Moreres, al costat Església del Mar
Guia: Jorge Pisa, historiador i guia 
cultural

La història de Barcelona té un costat 
fosc on les intrigues, els assassinats 
i fins i tot els exorcismes en són els 
protagonistes. Descobreix amb la ruta 
de la Barcelona criminal els seus prin-
cipals escenaris, protagonistes i tots 
els misteris que porten associats.
Sabies que el poeta Jacint Verdaguer 
havia practicat exorcismes a Barcelo-
na? Coneixes la ubicació de les for-
ques de la ciutat i les llegendes as-
sociades? Vols veure on van intentar 
assassinar el rei Ferran el Catòlic?

ARTESANS, MERCADERS I  
BANQUERS MEDIEVALS

DIJOUS 28 DE JUNY, A LES 10 h
Punt de trobada: plaça de Sant Agustí 
Vell (darrera Museu Xocolata)
Guia: Meritxell Carreres

La zona econòmica de la Barcelona 
dels segles XII XIII i XIV era la Ribera 
i el Born: flassaders, corders, carders, 
assaonadors, mirallers, barreters, es-
paseria, els nobles comerciants del 
carrer Montcada i els banquers de 
Canvis Nous i Canvis Vells. Tot aques-
ta activitat econòmica es reflecteix en 
el monument més impressionant del 
gòtic català: l’església dels gremis, 
Santa Maria del Mar. Un itinerari per 
les zones clau d’aquest barri.

CONFERÈNCIES /
XERRADES / COL·LOQUIS

G
Sala d’actes  
Aforament limitat

BULGÀRIA, UN PUNT DE TROBADA 
ENTRE OCCIDENT I ORIENT

DIJOUS 5 D’ABRIL, A LES 18 h
A càrrec d’Oriol Masclans Paradas, 
Llicenciat en Biblioteconomia i Docu-
mentació. Viatger i col·leccionista.
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ACTIVITATS CULTURALS

Un recorregut que ens transportarà 
a un dels països més desconeguts 
d’Europa. Terra de pas i acollida de 
diferents cultures (tràcia, grega, ro-
mana, eslava, bizantina, otomana...). 
On viu un poble orgullós de la riquesa 
de la seva llengua i el seu alfabet, el 
ciríl·lic. I de la seva fe cristiana orto-
doxa i tolerància intercultural. 

EN QUÈ CONSISTEIX 
EL SOL PELVIÀ

DIJOUS 31 DE MAIG, A LES 18 h
A càrrec de Núria Macià, fisiotera-
peuta especialitzada en sòl pelvià  
(uroginecologia, obstetrícia).

Descobreix la importància de la re-
cuperació de l’abdomen després del 
part, activitat física durant i després 
de l’embaràs, la funció sexual (molès-
ties, libido, cicatriu...), alimentació per 
a la mare, i en quines situacions s’ha 
d’acudir a un fisioterapeuta especialit-
zat en sòl pelvià.

DONES I VIDEOJOCS

DIMARTS 5 DE JUNY, A LES 18 h
A càrrec de col·lectiu: Women in  
Games ES (WIGES)

Què passa en el món dels videojocs i 
la dona? Una xerrada que explica quin 
és el paper de la dona als videojocs, 
com han augmentat la quantitat de les 
dones com a jugadores i quines ca-
racterístiques tenen els perfils de jocs 
que juguen. 

CICLE: BOCINS D’HISTÒRIA

Coneixerem millor el passat de la ciu-
tat de Barcelona, dels seus barris, i els 
principals fets que han donat forma a 
la nostra història i la nostra cultura.

EMPRENEDORS/INNOVADORS 
AL LLARG DE LA HISTÒRIA

DIMECRES 11 D’ABRIL, A LES 19.30 h
A càrrec Jorge Pisa, historiador i guia 
cultural 
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ACTIVITATS CULTURALS

Avui dia les paraules emprenedor i 
innovació envaeixen qualsevol àm-
bit en el que ens movem, a la feina, 
amb l’ús de la tecnologia, en l’àmbit 
social... i la humanitat sempre ha es-
tat emprenedora i innovadora, una 
realitat que ha fet moure el món i l’ha 
fet evolucionar fins a l’actualitat. En 
aquesta xerrada veurem quins són 
alguns dels exemples del nostres 
avantpassats innovadors i emprene-
dors de l’antiguitat fins al present. Una  
xerrada que, a més, ens proveirà de 
models a seguir i potser alguna idea...

EL SEXE / LA SEXUALITAT A 
LA ROMA ANTIGA

DIMECRES 9 DE MAIG, A LES 19.30 h
A càrrec Jorge Pisa, historiador i guia 
cultural 

El nostre coneixement sobre el sexe i 
la sexualitat a la Roma antiga està me-
diatitzat per les pel·lícules i les sèries 
que hem vist i per les novel·les que 
hem llegit. En aquesta xerrada propo-
sem apropar-nos al sexe al món antic 
des d’una vessant més històrica, veient 
com es comportaven els romans i les 
romanes en l’àmbit més privat...

DEMOCRÀCIA ATENESA: 
BRESSOL DE LA DEMOCRÀCIA?

DIMECRES 6 DE JUNY, A LES 19.30 h
A càrrec Jorge Pisa, historiador i guia 
cultural 

En aquesta xerrada coneixerem l’Atenes 
democràtica dels segles V i IV aC, conei-
xerem les seves principals institucions 
de participació democràtica i reflexiona-
rem sobre què és la democràcia.

CICLE: DESPERTEM LA 
NOSTRA CONSCIÈNCIA A 
TRAVÉS DE LA MEDITACIÓ

DIMECRES 4 D’ABRIL, 2 DE MAIG I 
13 DE JUNY, A LES 19.30 h
I DISSABTE 2 DE JUNY, A LES 11 h
Professional: M. Carmen Ruano,  
terapeuta

Amb la pràctica de la meditació entre-
narem la ment per conèixer-nos més 
i arribar a la nostra consciència. Des-
cobrirem com som i les qualitats que 
podem despertar en nosaltres, ja que 
algunes jeuen adormides. Com sem-
pre, farem una xerrada introductòria i 
després la meditació.

PIANO OBERT

Hores a convenir
Sala d’actes
Cal inscripció prèvia.

Encara no sabeu que el nostre magní-
fic piano està esperant que el vinguin 
a tocar? Molts músics s’han benefi-
ciat ja d’aquest projecte. Feu la vostra  
reserva per correu electrònic a: 
ccjosepmtriasipeitx@lleuresport.cat
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música clàssica, la música popular, el 
jazz i la cançó d’autor, Núa ha creat un 
projecte càlid i contundent, amb un co-
lor propi on s’aprecia el detall i la subti-
lesa del treball fet a foc lent. El projec-
te musical format per Núria Valls a la 
veu, María José Aguilera a la guitarra i  
Laia Reverté al violoncel integra ma-
joritàriament temes propis que plas-
men el moment musical que viuen les 
intèrprets, un moment de maduresa, 
d’il·lusió i d’obertura.

CONCERT – JORDI LÓPEZ JOVÉ

DIVENDRES 18 DE MAIG, A LES 20 h

Aquesta jove promesa de les Corts 
ens oferirà un recital amb les grans 
obres de Bach, Beethoven, Schubert, 
Chopin i Rachmaninof entre d’altres. 

ACTIVITATS CULTURALS

CONCERTS I 
ARTS ESCÈNIQUES

G

Lloc: Sala d’actes
Aforament limitat 
Activitat gratuïta

CONCERT – ALI DURAN – 
RECITAL DE PIANO DIDÀCTIC: 
NARRATIVA I MÚSICA

DIVENDRES  6 D’ABRIL, A LES 20 h

El pianista veneçolà Alí Rafael Durán 
presenta un recital de piano sol que 
abasta un ampli període musical amb 
obres que estan inspirades en poesies, 
narrativa, cançons i altres textos.

CONCERT – NÚA MUSIC

DIVENDRES  20 D’ABRIL, A LES 20 h

Amb l’essencial com a punt de parti-
da i la música com a canal, Núa busca 
trobar-se i trobar el públic de la mane-
ra més natural possible, en la proximi-
tat, en el murmuri. Influenciada per la 
poesia, la literatura, la vida i una varia-
da formació de la qual destaquem la 
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ACTIVITATS CULTURALS

CONCERT – 
DEEP FOREST GREEN

DIVENDRES 1 DE JUNY, A LES 20 h

Jordi Groeneveld ens presentarà 
el seu projecte en solitari com a  
cantautor, enfocant-se en la música 
instrumental de la guitarra clàssica i 
acústica, en diferents estils, i música 
de cantautor en anglès combinada 
en composicions pròpies i versions 
personalitzades, amb influències dels 
estils folk/singer-songwriter i el blues 
dels anys seixanta i setanta.

TEATRE – “DE REPENTE, EL 
ÚLTIMO VERANO”

DIVENDRES 8 DE JUNY, 
A LES 20 h 

A la Nova Orleans de 1937, una rica 
vídua, la senyora Vener, ofereix al 
doctor Cukrowicz els fons per crear 
un hospital amb la condició que prac-
tiqui una lobotomia a la seva neboda 
Catherine. La senyora Vener es troba 
pertorbada per la recent mort a Euro-
pa del seu fill Sebastian, amb qui solia 
viatjar tots els estius, excepte l’últim, 
en el qual Sebastian va preferir portar 
com a acompanyant la seva cosina 
Catherine.
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GÒSPEL A LA FRESCA
GTI

Lloc: Jardí del Clot d’en Salvi
A les 20 h
Entrada lliure. Taquilla inversa

NINUSINGERS + SALGOSPELIANS

DIJOUS 7 DE JUNY

La coral NinuSingers ens delectarà 
amb el seu repertori barrejant gòs-
pel clàssic i gòspel modern i alguna 
adaptació de pop. Coral dirigida per 
Gustavo Pol. Els teloners seran la co-
ral Salgospelians i al final cantaran 
ambdues corals plegades. 

GOSPEL FEELINGS

DIJOUS 14 DE JUNY

Gospel Feelings és un cor de gòspel 
de Molins de Rei dirigit pel Pau Sas-
tre, qui també els acompanya al pia-
no. Porten un repertori bàsicament 
gòspel, però també tenen versions de 
grans temes pop-rock.

RAMONES GOSPEL CHOIR

DIJOUS 21 DE JUNY

Los Ramones Gospel Choir és un cor 
de gòspel que es va posar en marxa a 
la parròquia de Sant Ramon Nonat, a 
Collblanc, l’any 2010.  Amb un reper-
tori  format per música essencialment 
gòspel, però que també fa incursions 
en la música africana, el soul i les 
versions pop-rock, els Ramones con-
viden el públic a gaudir de les seves 
veus però també a picar de mans, 
ballar i emocionar-se.
Direcció: Eulàlia Rosa
Codirecció i guitarra: Marta Pont

ACTIVITATS CULTURALS
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LUDOTECA LA TARDOR

LUDOTECA
LA TARDOR NENS I NENES DE 

0-3 ANYS I FAMÍLIES 

Espai: ludoteca
Dies: dimecres i divendres 
Horari: de 10 a 13 h
Preu: 2 dies: 19,48 €
1 dia: 9,73 €
Descomptes:
2 dies 2n germà/ana: 12,96 €
1 dia 2n germà/ana: 6,48 €
2 dies 3r germà/ana: 6,43 €
1 dia 3r germà/ana: 3,21 €
Espai de psicomotricitat: sala 5
Horari psicomotricitat: dimecres de
10.30 a 13 h
Estimulació musical per a infants: dos 
dimecres al trimestre vindrà una espe-
cialista a fer una sessió d’estimulació i 
sensibilització musical per a infants. 
Horari música: d’11.30 a 12.30 h
Places: 20 per dia

Consisteix en un espai de trobada 
on infants i adults comparteixen una 
estona de joc. Aquest espai té com a 
finalitat fomentar la relació infant-adult 
respecte al joc, en un entorn agrada-
ble que organitza una sèrie atractiva 
d’activitats trimestrals per als més  
petits/es.
Normativa: les famílies han de complir 
una assistència i participació mínima 
i continuada al servei. Les famílies 
perdran la seva plaça en cas d’un 
mes d’absència sense justificació o 
comunicació. La seva plaça passarà 
automàticament al primer de la llista 
d’espera, i i així successivament.
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NENS I NENES DE 4-6 ANYS 

Dies: dilluns, dimecres i divendres  
(2 dies a escollir)
Horari: de 16.30 a 19.30 h
Preu: 19,48 € 
Descomptes:
2n germà/ana: 12,96 €
3r germà/ana: 6,43 €
En cas que no quedin places per als dos 
dies es dona l’opció d’inscriure’s un dia.
1 dia: 9,73 €
2n germà/ana: 6,48 €
3er germà/ana: 3,21 €
Places: 25 per dia

Oferim un espai de joc lliure i esponta-
ni, on es treballa seguint el calendari 
festiu  a través de tallers, manualitats, 
jocs, contes, cançons, danses, etcète-
ra, que estimulin la creativitat i segons 
l’edat  dels/les participants, per tal de 
fomentar la interacció  entre infants, la 
cooperació i el respecte mutu.

NENS I NENES DE 7-12 ANYS 

Dies: dimarts i dijous
Horari: de 16.30 a 19.30 h
Preu: 19,48 €
Descomptes:
2n germà/na: 12,96 €
3r germà/na: 6,43 €
Places: 20 per dia

Oferim un espai de trobada on es fo-
menta l’educació en valors a través de la 
cooperació, la igualtat, el respecte mutu i 
la cura del medi ambient.  Tot a partir del 
joc lliure, espontani i d’activitats guiades. 
Al llarg del trimestre es treballa amb un 
centre d’interès concret que inclou tota 
mena d’activitats. A més, es pot dedicar 
una estona a fer tasques de l’escola.

DISSABTES EN FAMÍLIA
G

Dies: dissabtes
Horari: de 10 a 13 h

S’ofereix un espai de joc lliure entre 
infants i les seves famílies per fo-
mentar el temps de lleure compartit. 
Tanmateix, obrim el servei de ludote-
ca a totes les famílies que durant la 
setmana no en poden fer ús. Els dis-
sabtes que hi hagi activitats i espec-
tacles familiars (més informació a la 
pàgina següent) la ludoteca romandrà 
tancada. Ens podreu trobar a la sala  
d’actes del centre.

ACTIVITATS DESTACADES  
FG

FIRA MEDIEVAL DE SANT JORDI 
 

Dilluns 23 d’abril
Horari: a partir de les 16.30 h
Lloc: avinguda de Sant Ramon Nonat 

Una any més la Ludoteca La Tardor 
participarà a la Fira Medieval de Sant 
Jordi. Oferirem un taller creatiu i diver-
tit per als infants. A més de la nostra 
activitat, trobareu molts més tallers i 
jocs oferts per entitats i equipaments 
del barri. Passareu una tarda plena de 
llibres i llegendes.

RENOVA LES TEVES JOGUINES 

Data i lloc pendent de confirmació
Per a més informació: 934 480 499
ludotecalatardor@bcn.cat

La Ludoteca La Tardor s’uneix a la ini-
ciativa de l’Ajuntament de Barcelona: 

LUDOTECA LA TARDOR
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LUDOTECA LA TARDOR

”Renova les teves joguines”. Aquest 
programa promou la reutilització, el 
consum responsable i fomenta l’inter-
canvi de joguines en bon estat. Parti-
ciparem en conjunt amb la Ludoteca 
Guitard i l’Espai Jove de les Corts.

ESPECTACLES I 
ACTIVITATS FAMILIARS

FG

TALLER DE MÀSCARES  

DISSABTE 21 D’ABRIL
Horari: 11 h
Lloc: Sala d’actes
Professional: Laia Camps de la Cia. 
Opera Collage

Vine a gaudir d’un taller d’arts plàsti-
ques relacionat amb el XIX Cicle de 
Clàssica a les Corts. Podràs fer la teva 
pròpia màscara de Papageno i Papa-
gena. El diumenge 22 d’abril podràs 
portar la teva màscara al concert de 
clàssica “Papageno i Papagena, la 
Flauta Màgica” amb ulls d’infant i fer-
te una foto amb els artistes.  
Edat recomanada: a partir de 3 anys

DE CAPGIRAT A LA TERRA 

DISSABTE 19 DE MAIG
Horari: 11 h 
Professional: Cia. La Marciana

Supernova, Voyager i Silviroide són 
tres habitants del Planeta Capgirat 
que estan fent una gira interplanetària 
i que ben aviat aterraran a la Terra. La 
seva missió és ben clara: explicar als 
terrícoles de totes les mides un seguit 

de contes ben espacials. A través de 
la música, la narració i el gest, s’expli-
quen contes populars amb personat-
ges que provenen d’altres planetes del 
sistema solar i que es desplacen per 
l’univers per mitjà d’avions ultrasònics, 
coets i teletransportadors.
Edat recomanada: per a totes les edats

TALLER DE CANÇONS 
INFANTILS EN FAMÍLIA

DISSABTE 16 DE JUNY
Horari: 11 h
Lloc: Sala d’actes
Professional: Amàlia Rivero

Vine a gaudir d’un taller de cançons in-
fantils popular catalanes.
Ens endinsarem en un repertori de 16 
cançons conegudes per petits i grans:  
Cargol Treu Banya, La Marieta Vola, 
Vola o El Gall I La Gallina. També apren-
drem cançons menys explorades, com 
ara El Gat Tenia Una Puça o Campa-
neta Fa Nig-Nig. Tot plegat acompanyat 
d’unes titelles molt simpàtiques que ens 
ajudaran a cantar i a ballar. 
Edat recomanada: per a totes les edats

PROGRAMACIÓ FAMÍLIES

ABRIL: 
“SANT JORDI HA ARRIBAT“  

L’ESCUT DE SANT JORDI

Divendres 6
Lloc: Ludoteca 
Horari: a partir de les 10 h  
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LA ROSA I EL DRAC

Divendres 13
Lloc: Ludoteca 
Horari: a partir de les 10 h  

FEM UN PUNT DE LLIBRE 

Divendres 20
Lloc: Ludoteca 
Horari: a partir de les 10 h  

DECOREM LA LLEGENDA 

Divendres 27
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10 h 

MAIG: 
“SOL SOLET, VINE’M A VEURE!”  

PINTEM AMB ELS 
COLORS DE LA PRIMAVERA

Divendres 4
Lloc: sala 5
Horari: de 10 a 11 h 

FEM UN COLLAGE FLORAL

Divendres 11
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10 h  

ELS SABORS 
DE LA PRIMAVERA 

Divendres 18
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10 h

SOM JARDINERS I JARDINERES 

Divendres 25
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10 h 

JUNY: “JA ARRIBA LA CALOR!”  

EXPERIMENTEM AMB GELATINA

Divendres 1
Lloc: sala 5
Horari: de 10 a 11 h 

JUGUEM AMB AIGUA

Divendres 8
Lloc: sala 5
Horari: de 10 a 11 h 

PINTEM AMB GEL

Divendres 15
Lloc: sala 5
Horari: de 10 a 11 h 

FEM UN ESMORZAR DE COMIAT

Divendres 22
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10 h 

VISITES ESCOLARS

Les visites escolars són activitats semi- 
dirigides, adaptades a cada nivell edu-
catiu i acompanyades per educadors/es 
de la ludoteca, que pretenen contribuir 
a l’educació infantil i primària mitjançant 
el joc com a principal eina pedagògica.

FINALITAT I OBJECTIUS

Les visites escolars tenen com a fi-
nalitat oferir activitats per al  desen-
volupament dels infants mitjançant 
el joc, de manera lliure i espontània 
i contribuir al  desenvolupament dels 
aspectes  cognoscitius i afectius de 
la personalitat dels individus des de 
la infància per facilitar-ne la inserció al 

LUDOTECA LA TARDOR



34

LUDOTECA LA TARDOR

medi sociocultural on han  de viure i afa-
vorir-ne la complementarietat educativa 
(educació formal - educació no formal).

FUNCIONAMENT GENERAL

Consisteixen en sessions d’una hora 
de durada que s’ofereixen els dimarts 
i dijous, de 10 a 11 h o d’11 a 12 h. 
La temàtica d’aquestes sessions serà 
escollida pels professors/es o respon-
sables del grup en la reserva. A més, 
s’ofereix la possibilitat de combinar-les 
amb activitats de la Biblioteca Les 
Corts - Miquel Llongueras, situada al 
mateix edifici (més informació: 934 493 
107 i  www.bcn.cat/bibllongueras).

ACTIVITATS PROPOSADES 

LLARS D’INFANTS
1. Activitat d’estimulació sensorial
2. Joc simbòlic
3. Psicomotricitat
EDUCACIÓ INFANTIL
1. Joc simbòlic
2. Psicomotricitat
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1. Coneguem els jocs d’arreu del món
2. Jocs d’avui, jocs d’ahir
3. Elabora el teu joc
4. Activitat d’educació en valors

COST I CONDICIONS 
PER A LA RESERVA

El cost de la sessió és de 16,17 € per 
grup. El pagament es farà mitjançant 
imposició o transferència bancària. 
Cal reservar la plaça amb un mínim 
de 15 dies d’antelació.
Telèfon: 934 480 499
C/e: ludotecalatardor@bcn.cat

XIX CICLE 
CLÀSSICA 
A LES 
CORTS
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XIX CICLE CLÀSSICA A LES CORTS 

Horari: 18 h
Lloc: Sala d’actes
Preu: entrada general 4,55 €
Infants menors de 12 anys entrada 
gratuïta.
Venda d’entrades: anticipadament 
a partir del dilluns de la mateixa  
setmana del concert i fins que 
s’esgotin les entrades.
Aforament limitat

Novetat: 
A més dels concerts del diumenge, 
els artistes ens oferiran activitats 
pedagògiques relacionades amb 
el seu concert que ens permetrà 
conèixer-los de més a prop. Aques-
tes activitats, xerrades o concerts 
de caire més didàctic, es faran de 
dilluns a divendres i seran gratuïtes. 
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CONFERÈNCIA: EL PROCÉS 
DE TRANSFORMACIÓ

G

DIMARTS 3 D’ABRIL A LES 18 h
A càrrec de pianista i compositora 
Ekaterina Donchenko

La compositora Ekaterina ens explica-
rà el desenvolupament i el procés de 
creació de les seves obres transcen-
dentals: “Suite Alma” i “Connections”.

TRIO EKATERINA 
DONCHENKO – SUITE ALMA

DIUMENGE 8 D’ABRIL A LES 18 h
Preu: entrada general 4,55 €

La seva música pot definir-se com a 
música romàntica del segle XXI, re-
sultat d’una harmonia colorista de ple 
segle. Les seves composicions ens 
conviden a deixar volar la imaginació, 
evocant fugaços i inspirats moments 
d’imatges i emocions.
Oleg Sort – violí
DimitryDolganov – violoncel
Ekaterina Donchenko – piano
Obres de Ekaterina Donchenko
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TALLER DE MÀSCARES
GF

DISSABTE 21 D’ABRIL A LES 11 h
Lloc: Sala d’actes
A càrrec de Laia Camps de la Cia. 
Opera Collage

Vine a fer la teva pròpia màscara de 
Papageno/a per a portar-la el diumen-
ge 22 d’abril al concert de clàssica i 
fer-te una foto amb els artistes.
Edat recomanada: a partir de 3 anys

COMPANYIA OPERA-COLLAGE  - 
PAPAGENO & PAPAGENA. 
LA FLAUTA MÀGICA AMB 
ULLS D’INFANT

F
DIUMENGE 22 D’ABRIL 
A LES 18 h
Preu: entrada general 4,55 €
El Papageno i la Papagena ens explica-
ran el conte dels prínceps Tamino i Pa-
mina amb la flauta màgica. També ens 
cantaran les melodies més boniques 
d’aquesta gran òpera de W. A. Mozart: la 
Flauta Màgica. Ens hi acompanyeu?

Laia Camps – soprano i flauta travessera
Joan Martínez Colás – tenor i piano
Josep Jarque – veu en off
Obres de W. A. Mozart
Organitzat per la Ludoteca La Tardor
Recomenada a partir de 3 anys.

XIX CICLE CLÀSSICA A LES CORTS 

L’ORGUE: UN 
REI DESCONEGUT

G
DIJOUS 3 DE MAIG A LES 18 h
A càrrec de Josep Petit, enginyer i orga-
nista de l’Església Santa Maria del Remei.

Ens endinsarem a l’apassionant món 
de l’orgue: història, tipologies, des-
cripció i funcionament d’aquest im-
pressionant instrument musical.
Veurem i comentarem un vídeo de 
com es va construir l’orgue de l’Esglé-
sia Santa Maria del Remei.

ORGUE - CONCERT DE PASQUA - 
DE LA MÚSICA ANTIGA HISPANA 
ALS  CORALS DE J.S. BACH

DIUMENGE 6 DE MAIG A LES 18 h
Preu: entrada general 4,55 €

Modest Moreno Morera 
Obres de: Kotter, Correa de Arauxo, 
Bruna, Cabanilles, Casanovas i Johann 
Sebastian Bach. 
Aquest concert es realitzarà a la parrò-
quia del Remei (pl. Concòrdia, 1)
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XIX CICLE CLÀSSICA A LES CORTS ENTITATS

CONCERT DIDÀCTIC DANSES 
DEL MÓN. UN RECORREGUT 
MUSICAL PER DIVERSES 
CULTURES DEL MÓN

G

DIMARTS 15 DE MAIG A LES 20 h
A càrrec de Trio Desconcierto

El Trio Desconcierto ens oferiran un con-
cert didàctic sobre les danses del món. 
Ens explicaran alguns ritmes, la seva his-
tòria i respondran als dubtes del públic.  

TRIO DESCONCIERTO – 
DANSES DEL MÓN

DIUMENGE 20 DE MAIG A LES 18 h
Preu: entrada general 4,55 €

Danses del món fa un recorregut mu-
sical a través de diferents cultures. Un 
repertori ple d’amor per la dansa que, 
a partir del treball de diversos composi-
tors de diferents èpoques i cultures, for-
ma aquest programa tan ric i variat. Un 
repertori completament adaptat al con-
junt cambrístic de tercet de guitarres.
Gian Carlo Scevola – guitarra
Simón Maisano – guitarra
David Font i Bernet – guitarra
Obres de Violeta Parra, Paulo Bellinati, 
Bèla Bartók, Enric Granados, Isaac 
Albéniz, Miquel Llobet, Astor Piazzolla 
i Eduardo Martín.
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TRIO BARROC DEL CAFÈ - 
G. PH. TELEMANN, EL VIRTUÓS

DIUMENGE 3 DE JUNY A LES 18 h
Preu: entrada general 4,55 €

Joan Vives - flauta de bec
Mireia Ruiz - clavecí
Daniel Regincós - violoncel barroc
Amb obres de Telemann i el seu entorn. 
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ENTITATS

Agrupació Sociocultural l’Esfera
Coral: (assaig) dilluns i dijous de 20   
a 21.30 h

Aula d’Extensió Universitària 
Les Corts Oest
Horari d’atenció al públic:  dimecres
de 18 a 20 h 
Més informació:
aulalescortsoest@gmail.com

Banc Solidari
Horari d’atenció al públic: de dilluns a 
divendres de 10.30 a 13 h i de dilluns 
a dijous de 17 a 20 h
Més informació: 934 480 238 i 
www.bancsolidari.org
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Grup de dol
Parelles: dijous de 17 a 20 h
Pares: divendres de 17 a 20 h 
Organitzat pel Banc Solidari. 
Aquest és un espai per donar suport 
a totes les persones que han perdut 
un ésser estimat. Activitat quinzenal.

Associació de Dones Elisenda de 
Montcada
Horari d’atenció al públic: dimecres 
de 17 a 20 h

Associació Catalana d’afectats 
de Fibromiàlgia
1a visita amb hora concertada al 
telèfon: 650 40 57 01

ALTRES SERVEIS

CESSIÓ D’ESPAIS

El Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx 
disposa d’una sala d’actes, dues sales 
polivalents i dues aules que posa a dis-
posició tant d’entitats com de particulars 
i empreses.
Són sales que s’adapten a diverses  
activitats:
• Reunions
• Concerts
• Assajos musicals
• Tallers
Preus públics per particulars i  
empreses:
-Sala d’actes: 70 €/h + IVA
-Sales polivalents: 15 €/h + IVA. Preus 
especials per a organitzacions sense 
ànim de lucre.
Consulteu-ne disponibilitat i pressupost: 
inmajimenez@lleuresport.cat

AMB TU I PER A TU

PROCESSOS PARTICIPATIUS

CONVOCATÒRIA CLUB LA 
BOHÈME

El grup motor Club La Bohème pretén 
crear un espai de reflexió i d’intercanvi 
d’opinions entre especialistes, músics 
emergents, entitats i ciutadans, amb 
la finalitat de decidir conjuntament 
una programació estable del Cicle de 
Clàssica a les Corts.

ESPAI DE COCREACIÓ

Aquest és un servei d’acompanyament 
per al desenvolupament de projectes 
d’investigació artística, de tot tipus de 
disciplines. Sales per assajar, connexió 
amb el teixit associatiu del barri, espai per 
mostrar els vostres projectes, etcètera.

AULES A LA CARTA 

El Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx 
us ofereix l’oportunitat de fer l’activitat 
que vulgueu encara que no aparegui 
en la nostra programació. Poseu-vos 
en contacte amb nosaltres, digueu 
quantes persones sou i quina activitat 
voleu fer amb els preus públics del 
centre. Nosaltres us proporcionarem 
professorat i horaris disponibles.
ccjosepmtriasipeitx@lleuresport.cat

ENTITATS



39

AGENDA CULTURAL DEL CENTRE CÍVIC I DE LA LUDOTECA LA TARDOR

ABRIL

MAIG

Del 2 al 30 d’abril De 9 a 21 h Ànimes Exposició Pàg. 21

Dimarts 3 A les 18 h El procés de transformació - Trio Ekaterina Donchenko        Conferència musical Pàg. 35

Dimecres 4 A les 19.30 h Despertem la nostra consciència: meditació 1a Conferència-taller Pàg. 26

Dijous 5 A les 18 h Bulgària, un punt de trobada entre occident i orient Conferència Pàg. 24

Divendres 6 A les 20 h Ali Duran – recital de piano didàctic: narrativa i música Concert Pàg. 27

Diumenge 8 A les 18 h Trio Ekaterina Donchenko - Suite Alma Clàssica Les Corts Pàg. 35

Dimecres 11 A les 19.30 h Emprenedors/innovadors al llarg de la història Conferència Pàg.  25

Dijous 12 A les 17 h Barri del Poblenou Sortida Pàg. 22

Divendres 20 A les 20 h Núa Music Concert Pàg. 27

Divendres 20 De 9 a 21 h Intercanvi de llibres per Sant Jordi Activitat cultural Pàg. 05

Dissabte 21 A les 11 h Taller de màscares Clàssica Les Corts Familiar Pàg. 36

Diumenge 22 A les 18 h Papageno & Papagena Clàssica Les Corts Familiar Pàg. 36

Dilluns 23 A les 16.30 h Fira Medieval de Sant Jordi Activitat familiar Pàg. 31

Dijous 26 A les 10 h Quan es parlava hebreu a Barcelona Sortida Pàg. 23

Dimecres 2 A les 19.30 h Despertem la nostra consciència: meditació 2a Conferència-taller Pàg. 26

Dijous 3 A les 18 h L’orgue: un rei desconegut      Conferència Pàg. 36

Diumenge 6 A les 18 h De la música antiga hispana als corals de J.S. Bach Clàssica Les Corts Pàg. 36

Del 7 al 31 De 9 a 21 h Artistes del barri Exposició Pàg. 22

Del 7 al 31 De 9 a 21 h Turisme a Barcelona Exposició Pàg. 22

Dimecres 9 A les 19.30 h El sexe / la sexualitat a la roma antiga Conferència Pàg. 26

Dimarts 15 A les 20 h Concert didàctic danses del món - Trio Desconcierto Concert didàctic Pàg. 37

Dijous 17 A les 17 h Barcelona 1714, ciutat en guerra Sortida Pàg. 23

Divendres 18 A les 20 h Jordi López Jové Concert Pàg. 27

Dissabte 19 A les 11 h De capgirat a la terra Espectacle infantil Pàg. 23

Diumenge 20 A les 18 h Trio Desconcierto - danses del món Clàssica Les Corts Pàg. 37

Dijous 24 A les 10 h Som llegenda Sortida Pàg. 23

Dijous 31 A les 18 h En què consisteix el sol pelvià Conferència Pàg. 25

JUNY
De l’1 a 30 De 9 a 21 h Creacions Exposició Pàg. 22

Divendres 1 A les 20 h Deep Forest Green Concert Pàg. 28

Dissabte 2 A les 11 h Despertem la nostra consciència: meditació 3a Conferència-taller Pàg. 26

Diumenge 3 A les 18 h Trio Barroc del Cafè - G. Ph. Telemann, el virtuós Clàssica Les Corts Pàg. 37

Dimarts 5 A les 18 h Dones i videojocs Conferència Pàg. 25

Dimecres 6 A les 19.30 h Democràcia atenesa: bressol de la democràcia? Conferència Pàg. 26

Dijous 7 A les 20 h NinuSingers + Salgospelians Concert Gòspel Pàg. 29

Divendres 8 A les 20 h De repente, el último verano Teatre Pàg. 28

Dimecres 13 A les 19.30 h Despertem la nostra consciència: meditació 4a Conferència-taller Pàg. 26

Dijous 14 A les 17 h Barcelona criminal Sortida Pàg. 24

Dijous 14 A les 20 h Gòspel Feelings Concert Gòspel Pàg. 29

Dissabte 16 A les 11 h Taller de cançons infantils en família Activitat familiar Pàg. 32

Dimecres 20 A les 17.30 h Cloenda d’activitats curs 2017-18 Espectacle Pàg. 05

Dijous 21 A les 20 h Ramones Gòspel Choir Concert Gòspel Pàg. 29

Dijous 28 A les 10 h Artesans, mercaders i banquers medievals Sortida Pàg. 24



MAPA

Bus: H8, H10, 75, 54, D20, 
50, L12, L50, L57, L61, L62, 
L64, L65, L68, L71, 567, 113
Metro: L5 i L9 SUD Collblanc
Tram: T1, T2, T3

Horari d’obertura:
De dilluns a divendres, de 9 a 21.30 h
Dissabtes, de 9 a 14 h

barcelona.cat/ccjosepmtriasipeitx
ccjosepmtriasipeitx@lleuresport.cat
facebook.com/ccjosepmtriasipeitx
twitter:@ccjmtriasipeitx

Adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda

ADREÇA HORARIS

PER A MÉS INFORMACIÓINFORMACIÓ ADDICIONAL

C. CÍVIC JOSEP M. 
TRIAS I PEITX 
Riera Blanca, 1-3
Tel. 934 480 499
08028 Barcelona
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LÍNIA 5 
COLLBLANC

LÍNIA 9 
SUD

CARRER DE SANTS

LÍNIA 3 
PALAU REIAL

LÍNIA 3 
ZONA

UNIVERSITÀRIA

AVINGUDA DR. MARAÑÓN

AVINGUDA DIAGONAL

BLANCA
LÍNIA 5 
BADAL

AV. 
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