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Tallers de reparació per a la recuperació i la reutilització dels recursos i matèries primeres, i la reducció de la generació de residus. Volem dotar-vos dels coneixements necessaris per reparar
els vostres equips informàtics, tauletes i mòbils. El funcionament
de l’activitat és senzill: vosaltres porteu aparells espatllats i uns
especialistes en diferents camps de la reutilització d’ordinadors
i altres aparells us ensenyaran com arreglar-los. Professional:
Ecologia Urbana: Medi Ambient i Serveis Urbans
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DISPOSITIUS MÒBILS SENSE CABLE
DIMECRES 11 DE JULIOL
De 18 a 20.30 h
Places màximes: 12
Professional: Ecologia Urbana: Medi Ambient i Serveis Urbans

NOVETAT

FEM TOTS PLEGATS
UN RETORN A LA SOCIETAT

EL NOSTRE ORDINADOR PORTÀTIL

Voleu formar part de la nostra comunitat? Voleu rebre informació
de les nostres activitats?

DIMECRES 19 DE SETEMBRE

Foto: pixabay

Informeu-vos dels grups oberts de cocreació. Envieu-nos
un correu a: perequart@lleuresport.cat i us farem arribar
setmanalment el butlletí digital de les propostes d’activitats que
podeu fer al centre.

Foto: Fes-ho tu mateix

De 18 a 20.30 h
Places màximes: 12
Professional: Ecologia Urbana: Medi Ambient i Serveis Urbans
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TALLERS CO-

Les abelles són uns animalons increïbles i imprescindibles al planeta Terra: el seu paper colonitzador permet a les plantes reproduir-se i continuar creixent. Però cada cop tenen més dificultats
per trobar aliments i espais adequats a les seves necessitats, dins
les ciutats. Aprendrem com són i què necessiten alhora que elaborarem un petit jardí perquè les abelles mengin i dormin i puguin
continuar fent el seu meravellós paper.
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Els tallers CO- d’innovació social volen facilitar la creació conjunta
sense cap tipus de barreres i així sumar emocions, creativitat,
coneixement i, sobretot, les ganes que tothom té de compartir
experiències.

EL JOC DE LAND ART

N

DIMECRES 18 DE JULIOL
Foto:dekimba.org

De 9.30 a 12.30 h
Lloc: parc de Collserola
Professional: Lluís Sabadell, ecoartista i expert en cocreació.
El Land Art és una disciplina artística que crea art amb els elements presents a la natura. En aquest taller explorareu la vostra
creativitat i connectareu amb la natura i l’art d’una nova manera. A partir del “Joc de Land Art”, creat per Lluís Sabadell Artiga (artista especialitzat en art i natura) i editat per Cuscusian*s,
crearem intervencions artístiques a la natura amb els elements
naturals del lloc: pedres, fulles, troncs...

TECNOLOGIA I CIÈNCIA
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HEINLEIN’S DAY – DIA H
DISSABTE 7 DE JULIOL

Foto: Lluís Sabadell

De 10 a 14 h
Professional: Fundació Asimov.

UN JARDÍ PER A LES ABELLES
DIVENDRES 13 DE JULIOL
A les 18 h
Professional: dekimba.org
jugareseducar. org
* Per a infants a partir de 4 anys
4

G

IS

Dels autors del gènere de la ciència-ficció moderna sempre ha
destacat la figura de Robert A. Heinlein (1907-1988), “el degà de
la ciència-ficció”, no tan sols pel seu valor literari, sinó per la seva
visió en avenços científics i tecnològics i en tot tipus de temàtiques socials encara vigents. Coincidint amb el dia del seu aniversari, el 7 de juliol, es vol presentar la seva obra i la seva influència
tant dins del gènere de la ciència ficció com en el teixit cultural.
Les seves idees i reflexions són encara motiu de debat.

PRESENTACIÓ
De 10 a 11.20 h
Professional: Ángel F. Bueno, fundador
del projecte “Fundació Asimov”.
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L’Àngel ens introduirà a la jornada a través de la figura de Robert
A. Heinlein i la seva obra.

La nostra dieta mediterrània té molts ingredients d’una dieta sana.
Això vol dir que menjant productes de proximitat, de temporada,
naturals i ecològics podem seguir una dieta equilibrada, variada i
adaptada a cada edat. Els bons hàbits alimentaris s’adquireixen entre els 3 i els 9 anys d’edat, i és precisament aquí quan és important
establir d’una manera clara un menjar saludable.

CONFERÈNCIA: “ROBERT HEINLEIN:
UN LLIBERTARI A LA CIÈNCIA FICCIÓ”

Foto: pixabay.com

De 10.20 a 11.40 h
Professional: Salvador Bayarri, doctor en física i escriptor de ciència ficció.
El Salvador ens farà una completa i amena exploració i anàlisi biogràfic de l’autor que servirà per exposar les línies mestres del seu
pensament, les seves temàtiques i la seva obra. Abans de veure la
pel·lícula els assistents podran “bufar les espelmes” en un pastís
d’aniversari personalitzat per a l’ocasió.

EXPOSICIONS
PEL·LÍCULA: ‘PREDESTINATION’ (2014)
PARELLES ARTÍSTIQUES

D’11.45 a 13.15 h
Salvador Bayarri i Àngel F. Bueno ens introduiran en aquesta magnífica pel·lícula basada en el relat All you zombies! de Robert A. Heinlein.
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LA BONA ALIMENTACIÓ PER
ALS NENS I LES NENES
DIJOUS 20 DE SETEMBRE
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De 19 a 20 h
Professional: Maria Alcolado, dietista i reeducadora alimentària.
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“Parelles artístiques. Experiències creatives per la salut mental” 20172018. Un projecte social, cultural i, sobretot, molt humà, que pretén
avançar cap a la inclusió social de les persones amb problemes de salut
mental. “Parelles artístiques” aconsegueix, a través de l’art, la creativitat
i el treball en equip, sensibilitzar i lluitar contra els estigmes que encara
perduren al voltant d’aquests trastorns. El projecte posa en contacte un
professional de l’art amb un usuari d’algun dels serveis de salut mental
per crear d’una manera col·lectiva. Presentarem aquestes obres sota el
guiatge d’algun artista que també ens parlarà de la seva experiència.

PRESENTACIÓ EXPOSICIÓ: PARELLES ARTÍSTIQUES
DIMARTS 18 DE SETEMBRE
De 18 a 19 h
Professional: Fundació Privada CHM Les Corts
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Foto: Parelles artístiques

CONFERÈNCIES
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AL 19 D’OCTUBRE
Professional: Fundació Privada CHM Les Corts

Foto: Fundació Asimov

Acabarem la jornada amb una xerrada entre els ponents i tots els assistents al voltant de la figura i l’obra de Robert A. Heinlein. Elements
addicionals:
• Aforament limitat a 50 places.
• La jornada s’emetrà en directe via streaming.
• The Heinlein Society (EUA) ens enviarà una salutació molt especial.

DEL 18 DE SETEMBRE
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HORARIS
Horari del centre:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 23 h
Dissabte i diumenge de 10 a 14 h

PER A MÉS INFORMACIÓ
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
perequart

c/e: perequart@lleuresport.cat
facebook: Centre Cívic Joan
Oliver Pere Quart
twitter: @CCPere Quart

@BCN_LesCorts

