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INSCRIPCIONS

INSCRIPCIONS PRESENCIALS
A partir del 5 de setembre en horari de secretaria, de 9 a 14 i de 16 a 21 h. 
INSCRIPCIONS EN LÍNIA
A partir del 5 de setembre a les 9 h.
INICI ACTIVITATS: dilluns 1 d’octubre
FINAL ACTIVITATS: dijous 20 de desembre

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS PRESENCIALS AL CENTRE

Per formalitzar les inscripcions heu de seguir la normativa següent: 

· Es considerarà la plaça ocupada quan s’hagi 
efectuat el pagament. 
· Les inscripcions es faran de manera presencial i 
per ordre d’arribada. En cap cas no es reservarà 
plaça per telèfon. 
· Cada persona es pot inscriure en un màxim de 
tres tallers i pot inscriure-hi un màxim de dues per-
sones més. 
· El Centre es reserva el dret de suspendre les 
activitats que no tinguin un nombre mínim de par-
ticipants. 
· En cas que la persona usuària es doni de baixa 
en un taller en què s’hagi inscrit, haurà de notifi-
car-ho durant el període de devolucions (del 24 al 
27 de setembre). 
· Una vegada començats els tallers, no es retorna-
ran els diners de la inscripció, excepte a les perso-
nes que presentin un informe mèdic per justificar 
que no poden assistir-hi, i amb un termini màxim 
d’un mes després del trimestre a retornar. 
· El Centre es reserva el dret a canviar el professo-
rat en cas necessari. 

· Es recuperaran les classes perdudes per causes 
alienes a l’alumnat. 
· No es podrà fer un canvi puntual d’horari d’una clas-
se de qualsevol taller si no hi ha el consens del 100% 
de les persones inscrites, i només a iniciativa de la 
direcció. 
· El material fungible que sigui necessari per al taller 
anirà a càrrec de l’alumnat. En la informació de cada 
taller s’especificarà quin és aquest plus econòmic. 
· El Centre declina tota responsabilitat sobre el ma-
terial personal i les produccions de les persones 
usuàries. Per aquest motiu us demanem que no dei-
xeu a l’equipament cap material de valor, ni econòmic 
ni personal. 
· L’acompanyament de les persones amb discapacitat 
que necessitin suport per fer l’activitat estarà exempt 
del pagament de la matrícula. 
· No hi haurà cap descompte especial per a les per-
sones sòcies del casal de la gent gran. 
· Les persones que estiguin a l’atur tindran un des-
compte del 50% en el preu d’un taller al trimestre. 
En aquest cas, s’haurà de portar la vida laboral i el 
padró actualitzat dels últims tres mesos.

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS EN LÍNIA
 

· Les inscripcions es podran fer a través de la pàgina web: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/perequart. 
· Per a totes les activitats, les places són limitades. 
· Cada persona podrà fer un màxim de tres inscripcions en el cas dels cursos i tallers. 
· Recordeu que amb una adreça electrònica concreta només es pot registrar una persona. Si voleu 
registrar una altra persona haureu d’utilitzar una altra adreça. 
· Una vegada començats els tallers, no es retornaran els diners de la inscripció, excepte a les persones 
que presentin un informe mèdic per justificar que no poden assistir-hi, i amb un termini màxim d’un mes 
després del trimestre a retornar.



DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

MATÍ Manteniment  
del matí

Posa’t + A

Cor jove A

Estiraments A

Anglès mitjà A

Anglès conversa 
bàsica A

Informàtica 
sense secrets

Informàtica i 
internet per  
a tothom

Món digital 

Posa’t B i C

Cor jove B i C

Pilates B

Pilates dinàmic

Anglès mitjà 
avançat A

Viatjar per  
Barcelona

Món Google

Informàtica i 
internet iniciació

Telèfons 
intel·ligents 
(mòbil)

Tauleta tàctil 
(tablet)

Manteniment  
del matí

Posa’t A

Cor jove A

Estiraments A

Ioga D

Ioga E

Dibuix i pintura C

Iniciació al  
dibuix i la pintura

Posa’t B i C

Cor jove B i C

Pilates  
abdominal

Anglès mitjà B

Conversa  
anglès bàsic B

Francès B

Pintura amb 
aquarel·la

Pintura de retrat

Conèixer  
Barcelona 

Country iniciació B

Country mitjà B

Ball en línia

Sevillanes B

Ioga H

Ioga suau

Anglès bàsic mitjà D

Dibuix i pintura D

Activa-ment

TARDA Flamenc

Sevillanes A

Pilates fusió

Dansa i  
teatre infantil

Pilates A

Ioga meditació

Estiraments B

Balls de saló

Txikung

Ioga A

Anglès bàsic 
mitjà A

Italià mitjà

Italià bàsic

Iniciació costura 
màquina cosir

Dibuix i  
pintura A i B

Introducció a la 
programació de 
videojocs

Taller de creació 
de novel·les 
visuals

Cuina  
vegetariana (eco)

Gim suau

Posa’t D i E

Zumbadance A

Bollywood

Taitxí

Estil dance

Pilates C

Ioga C

Anglès bàsic A

Anglès mitjà 
avançat B

Anglès  
conversa A

Patronatge

Costura amb 
màquina de cosir

Aprenguem en 
línia a envellir bé

Dansa del ventre

Pilates D

Ioga Pilates B

Estiraments B

Ioga F

Correcció 
postural

Hipopressius

Iniciació al cant

Escriu la teva 
novel·la

Escriptura  
terapèutica

Intel·ligència 
emocional

Introducció a la 
programació de 
videojocs

Taller de creació 
de novel·les 
visuals

Intel·ligència 
emocional

Ceràmica

Gim suau

Posa’t D i E

Zumbadance 
B i C

Estil dance

Pilates E i F

Alemany A i B

Francès A 

Francès  
conversa

Iniciació als mini-
jardins aquàtics

Dansa en Co-

Guitarra A i B

Ritmes llatins

Percussió  
intergeneracional

NIT Country  
iniciació A

Country avançat

Country  
iniciació mitjà A

Ioga pilates A

Country mitjà 
avançat

Line dance

Ioga G

Country i 
niciació mitjà B

Country mitjà A

Salsa amb parella

PROGRAMACIÓ PER DIES
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Nota a les persones usuàries: informem 
que, tal com indica el BOPB aprovat el ge-
ner del 2018, els preus aprovats per a les 
activitats de cursos i tallers corresponents 
a l’any 2018 comencen a aplicar-se a par-
tir de l’1 de setembre del 2018.

ARTS PLÀSTIQUES

DIBUIX I PINTURA 

DE L’1  D’OCTUBRE 
AL 3 DE DESEMBRE
Grup A: dilluns de 18 a 19.30 h 
Grup B: dilluns de 19.30 a 21 h 
Professional: Anna Bafalluy

DEL 3 D’OCTUBRE 
AL 5 DE DESEMBRE
Grup C: dimecres de 10 a 11.30 h 

DEL 5 D’OCTUBRE 
AL 14 DE DESEMBRE
Grup D: divendres de 10 a 11.30 h 
Professional: Jesús Teodoro Martín
Preu: 74,60 € 
Places màximes: 14 

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

INICIACIÓ AL DIBUIX 
I PINTURA

N
DEL 3 D’OCTUBRE 
AL 5 DE DESEMBRE
Dimecres d’11.30 a 13 h 
Preu: 74,60 € 
Places màximes: 14 
Professional: Jesús Teodoro Martín 

CURSOS
I TALLERS

TALLERS

ARTS PLÀSTIQUES
ART I DISSENY
SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT
MÚSICA I VEU
HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
INFORMÀTICA I COMUNITAT DIGITAL
VIDEOJOCS
LLENGÜES
BALLS I DANSES
SALUT I BENESTAR
CÀPSULES DE CUINA
INFANTS I ADOLESCENTS
CÀPSULES DE CUINA INFANTIL
TALLERS CO-
ESPAI DE REPARACIÓ COMUNITARI
PER A GENT GRAN
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TALLERS

Sense tenir cap coneixement en la tècnica 
del dibuix, aprendrem a pintar desenvo-
lupant la creativitat i a expressar-nos. Cal 
portar colors, pinzells, llapis i goma.

PINTURA AMB AQUAREL·LA 

DEL 4 D’OCTUBRE 
AL 20 DE DESEMBRE
Dijous de 10 a 11.30 h 
Preu: 74,60 € 
Places màximes: 14 
Professional: Jesús Teodoro Martín 

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

PINTURA DE RETRAT 

DEL 4 D’OCTUBRE 
AL 20 DE DESEMBRE
Dijous d’11.30 a 13 h 
Preu: 74,60 € 
Places màximes: 14 
Professional: Jesús Teodoro Martín 

En aquest taller aprendrem les diferents 
tècniques fins arribar a representar l’apa-
rença visual d’un rostre. Cal portar llapis 
núm. 2B i 6B i paper de dibuix DIN A3. 

CERÀMICA 

DEL 4 D’OCTUBRE 
AL 29 DE NOVEMBRE
Dijous de 16 a 18 h 
Preu: 79,57 € 
Places màximes: 14 
Professional: Yolanda Martínez

Una introducció a les diferents formes de 
modelar el fang, elaborar objectes i inici ar-
te en el disseny i l’escultura. Descobri rem 
l’ampli ventall de decoració de les fi gures 
de fang.

ART I DISSENY 

PATRONATGE 

DEL 2 D’OCTUBRE 
AL 4 DE DESEMBRE
Dimarts de 17 a 18.30 h 
Preu: 74,60 € 
Places màximes: 12 
Professional: Luismi Galiano

Aprendrem a adaptar i modificar el teu 
patró base. Farem un prototip en roba del 
patró que tens a mida de faldilla recta, cos 
recte i pantaló recte. Fareu modificacions 
i petites transformacions. Per a aquest ta-
ller cal tenir coneixements bàsics. 

COSTURA AMB MÀQUINA 
DE COSIR 

DEL 2 D’OCTUBRE 
AL 4 DE DESEMBRE
Dimarts de 18.30 a 20 h 
Preu: 74,60 € 
Places màximes: 12 
Professional: Luismi Galiano

Segui rem aprenent a utilitzar els diferents 
ac cessoris i fent nous projectes. Per a 
aquest taller cal portar màquina de cosir. 
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TALLERS

INICIACIÓ A LA COSTURA AMB 
MÀQUINA DE COSIR

N
DEL 2 D’OCTUBRE 
AL 4 DE DESEMBRE
Dimarts de 10 a 11.30 h
Preu: 74,60 € 
Places màximes: 12 
Professional: Marisol Saavedra

Aprendrem les nocions bàsiques per fer un 
projecte tèxtil. Coneixerem el material bà-
sic de la costura, les parts de la màquina, 
els accessoris i com fer diferents punts. Per 
a aquest taller cal portar màquina de cosir. 

LA CASA “ECOSOSTENIBLE”: 
DECORACIONS ECOLÒGIQUES

DIMECRES 3 D’OCTUBRE
De 19 a 21 h
Preu: 9,95 €
Places màximes: 15
A càrrec de: Maria Fiter, dissenyadora de 
Creare. 

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

RECICLATGE CREATIU: 
MÒBILS DE PAPER

DIMECRES 10 D’OCTUBRE
De 19 a 21 h
Preu: 9,95 €
Places màximes: 15
A càrrec de: Gemma, Núria, Àngels i 
Mariona de 4 Racons.

Teniu revistes apilades i no sabeu què fer-
ne? Porteu-les i amb la tècnica de la pa-
piroflèxia aprendrem a fer figures o mòbils 
per guarnir la nostra llar.

ESTRELLES DE PAPER

DIMECRES 17 D’OCTUBRE
De 19 a 21 h
Preu: 9,95 €
Places màximes: 15
A càrrec de: Gemma, Núria, Àngels i 
Mariona de 4 Racons.F
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TALLERS

Per seguir reaprofitant tot tipus de paper 
us convidem a fer, amb la tècnica de la 
papiroflèxia i l’scrabooking, una estrella 
3D, que, com ja veureu, té moltes utilitats 
decoratives!

PATCHWORK SENSE AGULLA

DIMECRES 24 D’OCTUBRE
De 19 a 21 h
Preu: 9,95 €
Places màximes: 15
A càrrec de: Gemma, Núria, Àngels i 
Mariona de 4 Racons.

En aquest taller aprendrem a decorar pe-
ces de porexpan reciclant retalls de tela, 
gràcies a la tècnica del patchwork sense 
agulla. Us proposem personalitzar la vos-
tra pròpia bola de Nadal.

SOSTENIBILITAT 
I MEDI AMBIENT

CLÍNICA DE JOGUINES
G

14 i 21 DE DESEMBRE
De 18 a 19.30 h
Doctor: Alexander Jodar, expert reciclador.

Aquí trobarem un espai per reparar totes 
aquelles joguines trencades que volem re-
cuperar per nostàlgia o per regalar a algú.
És important que ens digueu abans del 
taller quina peça portareu, el seu material 
i què li passa. D’aquesta manera podrem 
preparar millor la sessió. 

INICIACIÓ ALS 
MINIJARDINS AQUÀTICS

DEL 4 D’OCTUBRE 
AL 20 DE DESEMBRE
Dijous de 19 a 20.30  h
Preu: 39,02 € 
Places màximes: 12
A càrrec de:  Toni Sole, comunicador.

Aprendrem a dissenyar aquests trossets 
de natura viva per crear els nostres propis 
paisatges. Un món aquàtic de mil colors i 
formes, ple de vida i de màgia. Una acti-
vitat creativa amb la qual viurem estones 
molt relaxants i plenes de creativitat. 
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TALLERS

MÚSICA I VEU 

INICIACIÓ AL CANT 

DEL 3 D’OCTUBRE 
AL 5 DE DESEMBRE
Dimecres de 20.05 a 21.05 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 12 
Professional: Alicia Corfield 

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

GUITARRA 

DEL 5 D’OCTUBRE 
AL 14 DE DESEMBRE
Grup A: divendres de 18 a 19 h (iniciació) 
Grup B: divendres de 19 a 20 h 
Preu: 49,73 €
Places màximes: 10 
Professional: Héctor Osvaldo Flores 

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

PERCUSSIÓ 
INTERGENERACIONAL

G
DEL 26 D’OCTUBRE 
AL 14 DE DESEMBRE
Divendres de 18 a 19 h
Places màximes: 20
Professional: Eudald Llobera, percussionista.

Taller de percussió en família conduit per un 
músic professional. Una experiència de re-
lació i cooperació, a través del ritme i tècni-
ques musicals, entre persones de diferents 
edats per un enriquiment personal i de grup. 
El dia 9 de novembre no hi ha taller.

HUMANITATS I 
CIÈNCIES SOCIALS 

CONÈIXER BARCELONA 

DEL 4 D’OCTUBRE 
AL 20 DE DESEMBRE
Dijous de 10 a 11.30 h 
Preu: 74,60 € 
Places màximes: 15 
Professional: Materia Bcn 

Aquest taller es farà dins del centre el pri-
mer dia i la resta, fora del centre en format  
de sortida cultural. 

VIATJA PER BARCELONA
N

DEL 2 D’OCTUBRE 
AL 4 DE DESEMBRE
Dimarts de 10 a 11.30 h 
Preu: 74,60 € 
Places màximes: 15 
Professional: Materia Bcn 

F
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TALLERS

Un taller dedicat a visitar museus, galeries 
d’art i exposicions temporals a la ciutat de 
Barcelona. Ens aproparem a les manifes-
tacions artístiques i culturals presents a 
Barcelona, a través de visites comentades 
a museus, galeries, fundacions i centres 
culturals. Viatjarem entre l’art i la història.
 

ESCRIU LA TEVA NOVEL·LA 

DEL 3 D’OCTUBRE 
AL 5 DE DESEMBRE
Dimecres de 17.30 a 19 h 
Preu: 74,60 € 
Places màximes: 14 
Professional: Laura Gomara 

Tens un projecte de novel·la o relat llarg? 
Vols escriure la teva història? En aquest 
curs treballarem els primers capítols del 
teu projecte, el narrador i el punt de vista, 
l’estil i la veu pròpia.

ESCRIPTURA TERAPÈUTICA
N

DEL 3 D’OCTUBRE 
AL 5 DE DESEMBRE
Dimecres de 19 a 20.30 h 
Preu: 74,60 € 
Places màximes: 14 
Professional: Laura Gomara

Vols expressar els teus sentiments a través 
de l’escriptura? Vols aprendre tècniques per 
deixar fluir els pensaments al paper? Vols es-
criure un diari i analitzar-lo? Vols conèixer-te 
millor a tu mateix? Aquest és el teu curs.

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL 

DEL 3 D’OCTUBRE 
AL 5 DE DESEMBRE
Dimecres de 20 a 21 h 
Preu: 49,73 €
Places màximes: 14 
Professional: Félix López 

Descobreix noves habilitats de vida i ben-
estar. Aconsegueix els teus objectius i su-
pera qualsevol obstacle.

INFORMÀTICA I 
COMUNITAT DIGITAL
 

INFORMÀTICA SENSE SECRETS

DE L’1  D’OCTUBRE 
AL 3 DE DESEMBRE
Dilluns de 9.30 a 11 h 
Preu: 74,60 € 
Places màximes: 12 
Professional: Elsa Ramos 

Vols perdre la por al teu ordinador? Saps 
com recuperar allò que has perdut sen-
se  adonar-te’n? Agafa el tren de les no-
ves tecnologies i viatja sense por. 

INFORMÀTICA I INTERNET 
PER A TOTHOM

DE L’1  D’OCTUBRE 
AL 3 DE DESEMBRE
Dilluns d’11 a 12.30 h 
Preu: 74,60 € 
Places màximes: 12 
Professional: Elsa Ramos 
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TALLERS

Saps moure el ratolí? Aquest és el teu 
curs. Aprenem a guardar fotos, a fer recer-
ques per internet, a enviar correctament 
un correu electrònic. Cal tenir uns conei-
xements mínims d’informàtica.

MÓN DIGITAL

DE L’1  D’OCTUBRE 
AL 3 DE DESEMBRE
Dilluns de 12.30 a 14 h 
Preu: 74,60 € 
Places màximes: 12 
Professional: Elsa Ramos 

Saps com moure’t per internet i com guar-
dar “coses” al teu ordinador? Gaudeix i 
aprèn, tot en un.

MÓN GOOGLE

DEL 2 D’OCTUBRE 
AL 4 DE DESEMBRE
Dimarts de 9.30 a 11 h 
Preu: 74,60 € 
Places màximes: 12 
Professional: Elsa Ramos 

Creus que Google és només un cercador? 
Descobreix com moure’t al món Google: 
mapes, traducció, notes...

INFORMÀTICA I INTERNET 
INICIACIÓ

DEL 2 D’OCTUBRE 
AL 4 DE DESEMBRE
Dimarts d’11 a 12.30 h 
Preu: 74,60 € 
Places màximes: 12 
Professional: Elsa Ramos 

Agafa “el tren” de les noves tecnologies. 
Deixa que t’endinsi i t’ensenyi com treba-
llar amb el teu ordinador.

TELÈFONS INTEL·LIGENTS (MÒBIL) 

DEL 2 D’OCTUBRE AL 30 D’OCTUBRE
Dimarts de 12.30 a 14 h 
Preu: 37,30 € 
Places màximes: 12 
Professional: Elsa Ramos 

Per treure el màxim profit al teu telèfon in tel·ligent. 

TAULETA TÀCTIL (TABLET) 

DEL 13 DE NOVEMBRE 
A L’11 DE DESEMBRE
Dimarts de 12.30 a 14 h
Preu: 37,30 € 
Places màximes: 12 
Professional: Elsa Ramos 

Per iniciar-se en l’ús de les tauletes i 
conèi xer quines utilitats ofereixen. 

APRENGUEM EN LÍNIA 
A ENVELLIR BÉ

DEL 2 D’OCTUBRE 
AL 20 DE NOVEMBRE
Dimarts de 19 a 20.30 h
Preu: 31,22 € 
Places màximes: 15
Professional: Jean-François Colas, facilita-
dor de l’aprenentatge obert en línia. 

Què hauríem de fer per envellir bé? Una bona 
resposta, entre d’altres, és no deixar mai 
d’aprendre per tenir el cervell actiu i viure més 
i millor. Jean-François ens ensenyarà a apren-
dre en línia com viure una vida més saludable 
i activa.Si us plau, no deixem mai d’aprendre!
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TALLERS

VIDEOJOCS
N

Volem omplir a poc a poc el centre de ta-
llers i actes relacionats amb el sector del 
videojoc, aprofitant la màquina recreativa 
tipus Arcade que vam muntar.
Començarem amb un taller d’iniciació a la 
programació de videojocs combinat amb 
un de novel·la visual, i un parell de mono-
gràfics sobre tècniques a les plataformes 
de YouTube i Twitch, on es donaran les 
eines necessàries per crear i portar a ter-
me les vostres idees amb la programació, 
la robòtica i els videojocs.
Professionals relacionats:
•	 Rafael Laguna: professor de desen-

volupament de videojocs a ENTI i 
Twitcher.

•	 Victor Matute (Pazos64): professional 
del sector audiovisual, twitcher i you-
tuber.

•	 Gina Tost: professional del sector de 
la comunicació, youtuber.

•	 Expectativa: professionals del sector 
audiovisual i creadors d’Encoded.

INTRODUCCIÓ A LA 
PROGRAMACIÓ DE VIDEOJOCS

DEL 15 D’OCTUBRE 
AL 14 DE NOVEMBRE
Dilluns i dimecres de 17.30 a 19 h
Preu: 74,60 €
Places màximes: 15
Professional: Rafael Laguna, professor de 
desenvolupament de videojocs a ENTI i 
Twitcher.

Aprendrem la lògica bàsica de la progra-
mació i la lògica interna dels jocs. Farem 
un minijoc que introduirem a la nostra mà-
quina Arcade.

TALLER DE CREACIÓ DE 
NOVEL·LES  VISUALS

DEL 19 DE NOVEMBRE 
AL 19 DE DESEMBRE
Dilluns i dimecres de 17.30 a 19 h
Preu: 74,60 €
Places màximes: 15
Professional: Rafael Laguna, professor de 
desenvolupament de videojocs a ENTI i 
Twitcher.

Les novel·les visuals o otomes són una 
manera molt interessant d’explicar his-
tòries en un format similar al de “Tria la 
teva pròpia aventura”, on les histories 
poden canviar el seu argument depe-
nent de les eleccions del jugador.
Les novel·les visuals són un fenomen de 
masses i un camp molt obert a l’experi-
mentació, on caben infinitats de noves 
idees que trenquin amb la narrativa tra-
dicional. 
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MONOGRÀFIC DE YOUTUBE

1 I 3 D’OCTUBRE
Dilluns i dimecres de 19 a 21 h
Preu: 27,59 €
Places màximes: 15
Professional: Rafael Laguna, professor de 
desenvolupament de videojocs a ENTI i 
Twitcher.

En aquest monogràfic s’explicaran diver-
ses eines i tècniques que ens permetran 
treure el màxim partit d’aquesta platafor-
ma creant contingut de qualitat.

MONOGRÀFIC DE TWITCH

8 I 10 D’OCTUBRE
Dilluns i dimecres de 19 a 21 h
Preu: 27,59 €
Places màximes: 15
Professional: Rafael Laguna, professor de 
desenvolupament de videojocs a ENTI i 
Twitcher.

En aquest monogràfic s’explicaran diver-
ses eines i tècniques que ens permetran 
treure el màxim partit d’aquesta platafor-
ma creant contingut de qualitat.

LLENGÜES 

QUIN NIVELL D’ANGLÈS TINC? 
N

DIMARTS 4 DE SETEMBRE
De 10 a 11.30 h i de 18.30 a 20 h

Si voleu saber a quin grup d’anglès us 
heu d’apuntar el proper trimestre d’octu-
bre-desembre, us oferim assessorament
personalitzat mitjançant una entrevista 
per orientar-vos sobre el nivell que teniu.
Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia.

ANGLÈS BÀSIC 

DEL 2 D’OCTUBRE 
AL 4 DE DESEMBRE
Grup A: dimarts de 17.30 a 19 h 

DEL 3 D’OCTUBRE 
AL 5 DE DESEMBRE
Grup B: dimecres d’11.30 a 13 h 
Professional: Amiable Language Services 
Preu: 74,60 € 
Places màximes: 12
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Actualment, l’anglès és l’idioma més uti-
litzat. Aquí teniu l’oportunitat d’aprendre’l. 
Dirigit a aquelles persones que vulguin ini-
ciar-se en l’aprenentatge de l’anglès.

ANGLÈS BÀSIC INTERMEDI 

DE L’1  D’OCTUBRE 
AL 3 DE DESEMBRE
Grup A: dilluns de 17 a 18.30 h 
Professional: Amiable Language Services 

DEL 3 D’OCTUBRE 
AL 5 DE DESEMBRE
Grup B: dimecres de 10 a 11.30 h 
Grup C: dimecres de 20 a 21.30 h 
Professional: Sònia Camps 

DEL 5 D’OCTUBRE 
AL 14 DE DESEMBRE
Grup D: divendres de 9.30 a 11 h 
Professional: Amiable Language Services 
Preu: 74,60 € 
Places màximes: 12 

Si ja has fet algun curs d’anglès i domines 
el present simple, els possessius i els de-
mostratius, les preguntes i les negacions, 
aquest és el teu nivell. 

ANGLÈS INTERMEDI 

DE L’1  D’OCTUBRE 
AL 3 DE DESEMBRE
Grup A: dilluns de 10 a 11.30 h 
Professional: Alejandro Solozábal 

DEL 4 D’OCTUBRE 
AL 20 DE DESEMBRE
Grup B: dijous de 10 a 11.30 h 
Professional: Manuel Silva 
Preu: 74,60 € 
Places màximes: 12 

Aprofundeix els teus coneixements d’an-
glès i amplia vocabulari i gramàtica. 

ANGLÈS INTERMEDI AVANÇAT 

DEL 2 D’OCTUBRE 
AL 4 DE DESEMBRE
Grup A: dimarts de 12 a 13.30 h 
Grup B: dimarts de 19 a 20.30 h 
Preu: 74,60 € 
Places màximes: 12 
Professional: Sònia Camps 

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

ANGLÈS CONVERSA 

DEL 2 D’OCTUBRE 
AL 4 DE DESEMBRE
Grup A: dimarts de 20.30 a 22 h 

DEL 3 D’OCTUBRE 
AL 5 DE DESEMBRE
Grup B: dimecres de 17 a 18.30 h 
Grup C: dimecres de 18.30 a 20 h 
Preu: 74,60 € 
Places màximes: 12 
Professional: Sònia Camps 

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

DE L’1  D’OCTUBRE 
AL 3 DE DESEMBRE
Grup A: dilluns d’11.30 a 12.30 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 12 
Professional: Alejandro Solozábal 

DEL 4 D’OCTUBRE 
AL 20 DE DESEMBRE
Grup B: dijous d’11.30 a 13 h 
Preu: 74,60 €
Places màximes: 12 
Professional: Manuel Silva 

Conversarem sobre diferents temes de 
la vida en general, practicarem aspectes 
gramaticals i refrescarem vocabulari a un 
nivell bàsic. 

ITALIÀ 

DE L’1  D’OCTUBRE 
AL 3 DE DESEMBRE
Grup A: dilluns de 18.30 a 20 h 
(nivell mitjà) 
Grup B: dilluns de 20 a 21.30 h 
(nivell bàsic) 
Preu: 74,60 € 
Places màximes: 12 
Professional: Amiable Language Services 

Inicia’t en la llengua italiana i desco-
breix-ne la gramàtica, la fonètica, el voca-
bulari, etc. 

FRANCÈS 

DEL 4 D’OCTUBRE 
AL 20 DE DESEMBRE
Grup A: dijous de 17 a 18.30 h 
(nivell bàsic) 
Grup B: dijous de 10 a 11.30 h
(nivell mitjà) 
Preu: 74,60 € 
Places màximes: 12 
Professional: Valerie Hocq 

Nivell bàsic. Destinat a persones que vo-
len començar a aprendre l’idioma. Podran 
ad quirir nocions bàsiques per comuni-
car-se en situacions senzilles de la vida 
quotidia na. Nivell intermedi. Dirigit a per-
sones amb un mínim de coneixements a 
nivell de com prensió i expressió oral que 
vulguin adquirir coneixements més pro-
funds per conversar en francès. 

FRANCÈS CONVERSA 

DEL 4 D’OCTUBRE 
AL 20 DE DESEMBRE
Dijous de 18.30 a 20 h 
Preu: 74,60 € 
Places màximes: 12 
Professional: Valerie Hocq 

Dirigit a persones que ja saben parlar 
fran cès i que volen practicar la conversa, 
amb la finalitat de millorar-ne la compren-
sió i l’expressió oral de manera fluïda. 
Calen co neixements mínims de francès a 
nivell de comprensió i expressió oral. 
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ALEMANY 

DEL 4 D’OCTUBRE 
AL 20 DE DESEMBRE
Grup A: dijous de 17 a 18 h (nivell 
mitjà) 
Grup B: dijous de 18 a 19 h (nivell 
bàsic mitjà) 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 12 
Professional: Sònia Camps 

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

BALLS I DANSES 

BALLS DE SALÓ 

DE L’1  D’OCTUBRE 
AL 3 DE DESEMBRE
Dilluns de 20 a 21 h (mitjà) 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 30 
Professional: Alicia Corfield

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

DANSES DE BOLLYWOOD 

DEL 2 D’OCTUBRE 
AL 4 DE DESEMBRE
Dimarts de 18 a 19 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 25 
Professional: Nataraja Dance

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

COUNTRY INICIACIÓ 

DE L’1  D’OCTUBRE 
AL 3 DE DESEMBRE
Grup A: dilluns de 21 a 22 h 
Professional: Félix López 

DEL 5 D’OCTUBRE 
AL 14 DE DESEMBRE
Grup B: divendres de 9 a 10 h 
Professional: Elisabet Castejón 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 25 

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

COUNTRY INICIACIÓ-INTERMEDI 

DEL 2 D’OCTUBRE 
AL 4 DE DESEMBRE
Grup A: dimarts de 21 a 22 h 

DEL 4 D’OCTUBRE 
AL 20 DE DESEMBRE
Grup B: dijous de 21 a 22 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 25 
Professional: Félix López 

Pels que ja tenen el nivell d’iniciació asso-
lit i volen noves combinacions de passos i 
coreografies. 
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DEL 2 D’OCTUBRE 
AL 4 DE DESEMBRE
Grup A: dimarts de 21 a 22 h 
Professional: Miriam Macías 

DEL 4 D’OCTUBRE 
AL 20 DE DESEMBRE
Grup B: dijous de 18 a 19 h 
Professional: Sant Andreu Pas a Pas 
Grup C: dijous de 19 a 20 h 
Professional: Miriam Macías 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 20 

Ball gimnàstic, eficaç i fàcil de seguir que 
s’ins pira en la música llatina internacional 
per cremar calories, millorar la condició fí-
sica, la coordina ció i proporcionar benes-
tar al cos i a la ment, reduint l’estrès. Cal 
portar tovallola i aigua. 

DANSA DEL VENTRE 

DEL 3 D’OCTUBRE 
AL 5 DE DESEMBRE
Dimecres de 17 a 18.30 h 
Preu: 74,60 € 
Places màximes: 18 
Professional: Nerea Moreno 

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

COUNTRY INTERMEDI 

DEL 4 D’OCTUBRE 
AL 20 DE DESEMBRE
Grup A: dijous de 22 a 23 h 
Professional: Félix López 

DEL 5 D’OCTUBRE 
AL 14 DE DESEMBRE
Grup B: divendres de 10 a 11 h 
Professional: Elisabet Castejón 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 25 

Avançarem amb noves coreografies i 
com binacions de passos. 

COUNTRY INTERMEDI-AVANÇAT 

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

Avançarem amb noves coreografies i 
com binacions de passos. 

COUNTRY AVANÇAT 

DE L’1  D’OCTUBRE 
AL 3 DE DESEMBRE
Dilluns de 22 a 23 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 25 
Professional: Félix López

Avançarem amb noves coreografies i 
com binacions de passos. 

TALLERS
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Nivell avançat: cal tenir coneixements bà-
sics per fer aquest taller, en què apren-
drem nous moviments i treballarem la co-
ordinació, la simetria del cos, el sentit del 
ritme i la flexibilitat. 
Nivell intermedi: ens iniciarem en els movi-
ments, la posició dels braços i els girs.

FLAMENC
N

DE L’1  D’OCTUBRE 
AL 3 DE DESEMBRE
Dilluns de 17 a 18 h
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 18 
Professional: Isabel Oliva 

Aprendrem les diferents varietats del fla-
menc, a més dels moviments que l’acompa-
nyen. Seguirem el ritme i desenvoluparem 
l’expressió corporal amb les parts del cos.

BALL EN LÍNIA 

DEL 5 D’OCTUBRE 
AL 14 DE DESEMBRE
Divendres d’11 a 12 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 20 
Professional: Elisabet Castejón 

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

RITMES LLATINS 

DEL 5 D’OCTUBRE 
AL 14 DE DESEMBRE
Divendres de 20 a 21 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 20 
Professional: Pere López 

LINE DANCE 

DEL 3 D’OCTUBRE 
AL 5 DE DESEMBRE
Dimecres de 21.30 a 22.30 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 18 
Professional: Félix López 

Ball en línia dirigit a tots els qui volen apren-
dre coreografies noves i ritmes diferents. 

SWING AMB PARELLA 

DEL 4 D’OCTUBRE 
AL 20 DE DESEMBRE
Dijous de 21 a 22 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 24 
Professional: Swing Les Corts 

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

SEVILLANES 

DE L’1  D’OCTUBRE 
AL 3 DE DESEMBRE
Grup A: dilluns de 18 a 19 h (nivell avançat) 
Professional: Isabel Oliva 

DEL 5 D’OCTUBRE 
AL 14 DE DESEMBRE
Grup B: divendres de 12 a 13 h (nivell ini-
ciació-mitjà) 
Professional: Elisabet Castejón 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 20 

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

SALSA AMB PARELLA 

DEL 5 D’OCTUBRE 
AL 14 DE DESEMBRE
Divendres de 21 a 22 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 20 
Professional: Pere López 

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

SALUT I BENESTAR

 
CLUB 33 

DE L’1 D’OCTUBRE 
AL 20 DE DESEMBRE
Preu: 72,97 € 
Places màximes: 30 

Ús lliure de les activitats de salut i benes-
tar: estiraments grup A, pilates dinàmic, 
ioga grups E i H, ioga pilates grup B i pila-
tes abdominal. 

IOGA 

DE L’1  D’OCTUBRE 
AL 3 DE DESEMBRE
Grup A: dilluns de 20 a 21 h 
Grup B: dilluns de 21 a 22 h 
Professional: Ignasi Bosacoma 

TALLERS

DEL 2 D’OCTUBRE 
AL 4 DE DESEMBRE
Grup C: dimarts de 20 a 21 h 
Professional: Néstor Gabriel Puentes 

DEL 3 D’OCTUBRE 
AL 5 DE DESEMBRE
Grup D: dimecres d’11 a 12.30 h 
Professional: Lina Mariño 
Grup E: dimecres de 13 a 14 h 
Grup F: dimecres de 20 a 21 h 
Grup G: dimecres de 21 a 22 h 
Professional: Ignasi Bosacoma 

DEL 5 D’OCTUBRE 
AL 14 DE DESEMBRE
Grup H: divendres de 13 a 14 h 
Professional: Maribel López 
Preu: 1 h, 49,73 €; 1,5 h, 74,60 € 
Places màximes: 10 
Places màximes: 18 (en horari de dimecres 
i migdies)

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

IOGA SUAU
N

DEL 5 D’OCTUBRE 
AL 14 DE DESEMBRE
Divendres de 10 a 11 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 12 
Professional: Maribel López 

Per persones amb mobilitat reduïda farem: 
estiraments, torsions, equilibri i tècniques 
de respiració.
Cal dur manta o tovallola.
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CORRECCIÓ POSTURAL
N

DEL 3 D’OCTUBRE 
AL 5 DE DESEMBRE
Dimecres de 18 a 19 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 12 
Professional: Maribel López 

Exercicis pràctics per ensenyar al teu 
cos la postura correcta en caminar, estar 
dempeus, asseguts... per millorar la salut 
i la força vital.
Cal dur tovallola.

HIPOPRESSIUS
N

DEL 3 D’OCTUBRE 
AL 5 DE DESEMBRE
Dimecres de 19 a 20 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 12 
Professional: Maribel López 

Per enfortir i tonificar la part abdominal, 
estimular els òrgans i recuperar la salut 
del sòl pèlvic.
Cal dur tovallola.

IOGA MEDITACIÓ 

DE L’1  D’OCTUBRE 
AL 3 DE DESEMBRE
Dilluns de 19 a 20 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 12 
Professional: Alicia Corfield 

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

IOGA PILATES 

DEL 2 D’OCTUBRE 
AL 4 DE DESEMBRE
Grup A: dimarts de 21 a 22 h 
Professional: Néstor Gabriel Puentes 

DEL 3 D’OCTUBRE 
AL 5 DE DESEMBRE
Grup B: dimecres de 19 a 20 h 
Professional: Alicia Corfield 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 12 

Descobreix aquesta disciplina en la qual 
el ioga i el pilates es fusionen. Cal dur 
roba còmoda, mitjons i tovallola. 

PILATES 

DE L’1  D’OCTUBRE 
AL 3 DE DESEMBRE
Grup A: dilluns de 19 a 20 h (nivell 0) 
Professional: María Reina 

DEL 2 D’OCTUBRE 
AL 4 DE DESEMBRE
Grup B: dimarts de 10.30 a 11.30 h 
(nivell 0) 
Professional: Sònia Camps 
Grup C: dimarts de 19 a 20 h (nivell 0) 
Professional: Néstor Gabriel Puentes 

DEL 3 D’OCTUBRE 
AL 5 DE DESEMBRE
Grup D: dimecres de 18.30 a 19.30 h 
(nivell 1) 
Professional: María Reina 
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DEL 4 D’OCTUBRE 
AL 20 DE DESEMBRE
Grup E: dijous de 19 a 20 h (nivell 1) 
Grup F: dijous de 20 a 21 h (nivell 1) 
Professional: Sònia Camps 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 10 
Places màximes: 18 (en horari de migdies, 
matins i dilluns a la tarda) 

Descobreix el mètode Pilates, un sistema d’en-
trenament físic i mental que uneix el dinamis-
me i la força muscular, la ment, la respiració i 
la relaxació. Cal dur roba cò moda, mitjons i 
tovallola. 
Nivell 0: aquest nivell està indicat per a gent que 
no hagi tingut contacte amb aquest mètode. 
Nivell 1: aquest nivell està indicat per a gent que 
ja ha fet algun trimestre d’aques ta activitat. 

PILATES FUSIÓ 

DE L’1  D’OCTUBRE 
AL 3 DE DESEMBRE
Dilluns de 18 a 19 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 16 
Professional: María Reina 

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

PILATES ABDOMINAL 

DEL 4 D’OCTUBRE 
AL 20 DE DESEMBRE
Dijous de 13 a 14 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 20 
Professional: Alicia Corfield 

Millora la teva tècnica i la teva condició fí-
sica i mental a través d’exercicis dinàmics, 
funcionals i respiratoris que treballen la 
part abdominal. Cal dur roba còmoda, to-
vallola i aigua. 

PILATES DINÀMIC 

DEL 2 D’OCTUBRE 
AL 4 DE DESEMBRE
Dimarts de 13 a 14 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 14 
Professional: Alicia Corfield 

Disciplina del pilates en què s’utilitzen 
pilo tes, gomes elàstiques, pesos, etc. Ac-
tivitat d’intensitat alta. Cal dur roba còmo-
da, mit jons, tovallola i aigua. 

TXIKUNG 

DE L’1  D’OCTUBRE 
AL 3 DE DESEMBRE
Dilluns de 19 a 20 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 8 
Professional: Ricard Cunill 

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

TAITXÍ 

DEL 2 D’OCTUBRE 
AL 4 DE DESEMBRE
Dimarts de 19 a 20 h 
Preu: 49,73 € 
Places màximes: 14 
Professional: Ricard Cunill 
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ESTIRAMENTS 

DE L’1 D’OCTUBRE 
AL 5 DE DESEMBRE
Grup A: dilluns i dimecres de 13 a 13.45 h 
Professional: Alicia Corfield 
Grup B: dilluns i dimecres de 20 a 20.45 h 
Professional: María Reina 
Preu: 74,60 € 
Places màximes: 20 

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

ESTIL DANCE 

DEL 2 D’OCTUBRE 
AL 13 DE DESEMBRE
Dimarts i dijous de 20 a 20.45 h 
Preu: 74,60 € 
Places màximes: 20 
Professional: Míriam Macias

Varietat de coreografies i d’estils al ritme 
de la música més animada. Cal dur roba 
còmoda, calçat apropiat i aigua.

ZERO WASTE BCN  

DEL 8 D’OCTUBRE 
AL 10 DE DESEMBRE
Dilluns de 19 a 20.30 h
Preu: 39,02 € 
Places màximes: 20
Professional: Xènia i Irina, de l’Associació 
Zero Waste BCN.

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

POSA’T + 

DEL 3 D’OCTUBRE 
AL 10 DE DESEMBRE
Grup A: dilluns i dimecres de 10 a 10.45 h 

DEL 2 D’OCTUBRE 
AL 13 DE DESEMBRE
Grup B: dimarts i dijous de 9 a 9.45 h 
Grup C: dimarts i dijous de 10 a 10.45 h 
Grup D: dimarts i dijous de 19 a 19.45 h 
Grup E: dimarts i dijous de 20 a 20.45 h 
Professional: María Reina 
Preu: 74,60 € 
Places màximes: 25

Manteniment del cos amb exercicis i 
jocs per aconseguir una bona tonificació, 
elas ticitat, resistència i força del cos. Cal 
dur roba còmoda, calçat apropiat, tova-
llola i aigua. 

GIM SUAU 

DEL 2 D’OCTUBRE 
AL 13 DE DESEMBRE
Dimarts i dijous de 18 a 18.45 h 
Preu: 74,60 € 
Places màximes: 25 
Professional: María Reina 

Activitat per millorar la mobilitat articular 
i la forma física. Adreçat a persones que 
vulguin estar en forma de manera suau i 
entretinguda. Cal dur roba còmoda, calçat 
apropiat, tovallola i aigua. 
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Un taller on es parlarà de la reducció, la 
reutilització i el reciclatge de residus des 
d’una visió pràctica, parant molta atenció 
a la reducció del malbaratament alimen-
tari. Oferirem eines i assessorament es-
pecialitzat.

CÀPSULES DE CUINA   
N

* Cal portar un davantal i dues carmanyoles.

CUINA DE CASTANYADA 

DEL 10 AL 31 D’OCTUBRE
Dimecres de 17 a 19 h 
Preu: 39,78 € + 12 € de material
Places màximes: 12
Professional: Aina Mir

Amb la tardor ens arriba l’època dels bo-
lets, la carbassa i les castanyes. Els Po-
dem combinar amb un lluç, fer un arròs 
amb bolets, alguna crema o fins i tot uns 
canelons. Si els barregem amb les cas-
tanyes, encara és més deliciós. I no ens 
oblidem dels dolços de castanya i de car-
bassa.

CUINA MEDITERRÀNIA  

DEL 7 AL 28 DE NOVEMBRE
Dimecres de 17 a 19 h 
Preu: 39,78 € + 12 € de material
Places màximes: 12
Professional: Aina Mir

Tenim la sort de ser uns dels països ba-
nyats pel Mediterrani i ho hem d’aprofitar. 
Amb tot el que ens regala la dieta mediter-
rània, com són les verdures, els llegums, 
els cereals, el pa i l’oli d’oliva, prepararem 
plats de diferents zones, com ara d’Itàlia, 
de Tunísia, d’Algèria, de Grècia, de Tur-
quia i, també de les Balears i Catalunya.

TÀRTARS I CARPACCIOS 

DEL 9 AL 16 DE NOVEMBRE
Divendres de 17 a 19 h 
Preu: 19,89 € + 7 € de material 
Places màximes: 12
Professional: Aina Mir

Proposem aquest curs on aprendràs a fer 
carpaccios i tàrtars, tant de carn, peix o 
verdures!

CROQUETES  

DEL 23 AL 30 DE NOVEMBRE
Divendres de 17 a 19 h 
Preu: 19,89 € + 6 € de material 
Places màximes: 12
Professional: Aina Mir

Aprendrem a fer la base de les croquetes i 
moltes de les seves variants. En farem de 
pollastre, bolets, formatge blau amb pera i 
nous, pernil salat i fins i tot la variant japo-
nesa de la croqueta amb gambes o fins i 
tot de xocolata!
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DOLÇOS DE NADAL 

DEL 5 AL 12 DE DESEMBRE
Dimecres de 17 a 19 h 
Preu: 19,89 € + 6 € de material 
Places màximes: 12
Professional: Aina Mir

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

MENÚ DE NADAL

DEL 13 AL 20 DE DESEMBRE
Dijous de 17 a 19 h 
Preu: 19,89 € + 6 € de material 
Places màximes: 12
Professional: Aina Mir

Taller en el qual elaborarem un menú fà-
cil, senzill i amb molt bon resultat sense 
atacar la nostra butxaca i que ens serveixi 
per a molts convidats.

CUINA ANTIFRED

DEL 13 AL 20 DE DESEMBRE
Dijous de 19.15 a 21.15 h 
Preu: 19,89 € + 6 € de material 
Places màximes: 12
Professional: Aina Mir

Si t’agraden els llegums, les verdures i 
les hortalisses, però estàs cansat de fer 
sempre els mateixos plats, en aquest curs 
aprendràs a fer plats diferents i gustosos 
que a més t’aportaran les vitamines i l’ener-
gia que necessites per passar l’arribada del 
fred! Farem des d’un bacallà amb cigrons 
fins a un dhal indi i algunes postres!

ARROSSOS I FIDEUADA

DIVENDRES 14 DE DESEMBRE
De 18.30 a 21.30 h 
Preu: 14,92 € + 6 € de material 
Places màximes: 12
Professional: Aina Mir

En aquest curs aprendrem la varietat 
d’arrossos que podem trobar i les seves 
aplicacions en diferents plats, fins i tot cal-
dosos. Farem un arròs de marisc o un ar-
ròs melós amb pollastre i verdures. Farem 
també una fideuada i li donarem cabuda 
al dolç arròs glutinós tailandès.

CUINA VEGETARIANA (ECO)
N

DEL 8 D’OCTUBRE 
AL 26 DE NOVEMBRE
Dilluns de 19.45 a 21.45 h
Preu: 79,57 € + 15 € de material
Places màximes: 12
Professional: Maria Alcolado, dietista i ree-
ducadora alimentària.

Esteu reduint el consum d’aliments d’ori-
gen animal i voleu saber quins aliments 
no poden faltar al plat? Veurem com és 
possible portar una alimentació saludable 
i rica en nutrients basada només en ali-
ments vegetals. Tots els ingredients seran 
de temporada, de proximitat i ecològics. 



25

TALLERS

En aquesta línia, us proposem entrar en 
el món del pa. Us presentarem els dife-
rents tipus de farines, elaborarem massa 
mare i aprendrem a fer pa seguint mèto-
des artesanals. El curs es clourà amb un 
tast dels millors pans de Barcelona. 

PLANIFICACIÓ DE 
MENÚS SALUDABLES

N
30 D’OCTUBRE I 
6 DE NOVEMBRE 
De 19 a 21 h
Preu: 19,89 €
Places màximes: 12
A càrrec de: Maria Alcolado, dietista i ree-
ducadora alimentària.

Vols tenir organitzats els menús setma-
nals, però mai trobes el moment per plani-
ficar-te? Tens dubtes si els teus àpats són 
saludables i equilibrats?
Donarem unes pautes bàsiques de nutri-
ció i dietètica. Parlarem dels grups d’ali-
ments al nostre plat, de la seva qualitat 
i de les proporcions més recomanades. 
Taller teòric i pràctic on aprendrem a fer 
menús saludables setmanals.

INFANTS I ADOLESCENTS 

DANSA I TEATRE PER A NENS/ES 

DE L’1  D’OCTUBRE 
AL 3 DE DESEMBRE
Dilluns de 18 a 19 h 
Edat: de 3 a 6 anys 
Preu: 41,10 € 
Places màximes: 10 
Professional: Judith Chacón

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

CÀPSULES DE 
CUINA INFANTIL

N

JAR CAKE DE FRUITA DE 
TEMPORADA I GELAT 
DE XOCOLATA

N
DILLUNS 1 D’OCTUBRE 
De 18 a 19.30 h 
Edat: de 8 a 12 anys 
Preu: 6,16 € + 2 € de material 
Places màximes: 12 
Professional: Anabel González

Aprendrem a fer un boníssim pa de pessic 
dins d’un pot que ens podrem emportar 
als pícnics. Substituirem els productes re-
finats per altres de més sans que endolci-
ran igualment les nostres creacions d’una 
manera més saludable.
També utilitzarem farines integrals i molta 
fruita! Mentre enfornem el berenar, farem 
un gelat de xocolata també saníssim amb 
base de plàtan, sense gluten, làctics ni su-
cres afegits.

MAGDALENES DE LLIMONA 
I COCO AMB GLACEJAT I 
COMPOTA DE POMA

N
DILLUNS 15 D’OCTUBRE 
De 18 a 19.30 h 
Edat: de 8 a 12 anys 
Preu: 6,16 € + 2 € de material 
Places màximes: 12 
Professional: Anabel González
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Aquestes magdalenes de llimona i coco 
són suaus i esponjoses i cobertes amb el 
glacejat són el millor esmorzar o berenar. 
Utilitzarem llimones ecològiques, sucres i 
farines integrals i oli de coco.
Mentre les enfornem prepararem una deli-
ciosa compota de poma sense sucre afegit 
per acompanyar les nostres magdalenes.

GOFRES
N

DILLUNS 29 D’OCTUBRE 
De 18 a 19.30 h 
Edat: de 8 a 12 anys 
Preu: 6,16 € + 2 € de material 
Places màximes: 12 
Professional: Anabel González

En aquest taller aprendrem a cuinar cruixents 
gofres i els acompanyarem de nata muntada 
i fruita fresca de temporada. Aconseguirem 
un esmorzar o berenar d’allò més bo.

BANANA BREAD AMB SALSA 
DE FRUITS VERMELLS

N
DILLUNS 12 DE NOVEMBRE
De 18 a 19.30 h 
Edat: de 8 a 12 anys 
Preu: 6,16 € + 2 € de material 
Places màximes: 12 
Professional: Anabel González

En aquest taller aprendrem a cuinar un 
pa de pessic de plàtan i veurem que per 
aconseguir un fantàstic berenar o esmor-
zar no és necessari utilitzar sucres refi-
nats, colorants artificials, ni molt menys 
conservants.
Acompanyarem el nostre banana bread 
amb una salsa de fruits vermells feta tam-
bé sense sucres refinats.

BROWNIE
N

DILLUNS 26 DE NOVEMBRE
De 18 a 19.30 h 
Edat: de 8 a 12 anys 
Preu: 6,16 € + 2 € de material 
Places màximes: 12 
Professional: Anabel González

Amb aquesta recepta descobrirem un 
brownie molt diferent. Amb tot el gust de 
la xocolata, però fent servir ingredients 
molt més saludables: dàtils per donar 
dolçor, aigua de coco, plàtan...
Mentre s’enforna, farem un “ice cream” 
fantàstic de plàtan i vainilla que po-
dem menjar mentre es refreda el nostre 
brownie.

DÒNUTS
N

DILLUNS 10 DE DESEMBRE
De 18 a 19.30 h 
Edat: de 8 a 12 anys 
Preu: 6,16 € + 2 € de material 
Places màximes: 12 
Professional: Anabel González

En aquest taller aprendrem a cuinar els 
dònuts amb una recepta lleugera i menys 
calòrica que la tradicional: al forn. Des-
près, farem cobertures diferents: de xo-
colata blanca, que tenyirem de colors, i 
de xocolata amb llet. Acabarem la nostra 
decoració amb confeti de colors i granets 
d’ametlla. 
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TALLERS CO- 

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

DANSA EN CO- 
G

DEL 4 D’OCTUBRE 
AL 20 DE DESEMBRE
Dijous de 16.45 a 18 h
Places màximes: 14
Professional: Elisabet Ferrer, ballarina pro-
fessional.

Juntament amb el Grup CHM de salut 
mental es crearà un grup que des de la 
iniciació, passejarà pels diferents estils 
de la dansa per ballar i fer un exercici de 
creació col·lectiva. Comptarem amb la col-
laboració del centre de creació de dansa 
La Caldera, que ens convidarà a fer unes 
sessions a les seves instal·lacions envol-
tats de professionals, on també podrem 
observar el treball dels seus residents. 
També comptarem amb la visita de crea-
dors de dansa que ens enriquiran alguna 
sessió amb la seva professionalitat.
 

COMPANYIA DE 
TEATRE PERE QUART

DE L’1 D’OCTUBRE 
AL 3 DE DESEMBRE
Dilluns de 17.30 a 19 h
A càrrec de: Marta Guzmán, directora de 
teatre i educadora social.

Una nova temporada la nostra companyia 
de teatre es reuneix a cocrear disposada 
a fer del teatre una eina de comunicació i 
un espai de relació. El taller de CO-teatre 
ha evolucionat i s’ha convertit en la Com-
panyia Pere Quart. Això vol dir que són 
projectes que neixen des de la creació 
conjunta, sense matisos, troben continu-
ïtat creixent i demanen futur. 
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ESPAI DE REPARACIÓ 
COMUNITARI 

G
DEL 7 DE NOVEMBRE 
AL 12 DE DESEMBRE
Dimecres de 19 a 20.30 h
A càrrec d’Alexandre Jodar, artesà del Ta-
ller Mussol.

Aprofita l’espai de reparació comunitari 
gratuït que us oferim per posar a punt casa 
teva. Aquí trobaràs un servei de suport i 
assessorament que vol promocionar la re-
paració i el manteniment per així evitar el 
malbaratament i la generació de residus.
•	 7 de novembre: electricitat i estalvi. 
•	 14 de novembre: aigua i estalvi.
•	 21 de novembre: ús del trepant i la 

silicona.
•	 28 de novembre: com recuperar pe-

tits aparells domèstics.
•	 12 de desembre: consells per man-

tenir i repapar dispositius electrònics 
(tablets i smartphones).

PER A GENT GRAN 

COR JOVE 

DEL 3 D’OCTUBRE 
AL 10 DE DESEMBRE
Grup A: dilluns i dimecres d’11 a 12 h 

DEL 2 D’OCTUBRE 
AL 13 DE DESEMBRE
Grup B: dimarts i dijous d’11 a 12 h 
Grup C: dimarts i dijous de 12 a 13 h 
Preu: 36,55 € 
Places màximes: 30 
Professional: María Reina 

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

MANTENIMENT DEL MATÍ 

DEL 3 D’OCTUBRE 
AL 10 DE DESEMBRE
Dilluns i dimecres de 9 a 10 h 
Preu: 36,55 €
Places màximes: 30 
Professional: María Reina

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

ACTIVA-MENT 

DEL 5 D’OCTUBRE 
AL 14 DE DESEMBRE
Divendres de 13 a 14 h 
Preu: 18,27 € 
Places màximes: 12 
Professional: Elisabet Castejón 

Taller per mantenir jove i activa la ment 
mentre exercitem la memòria, millorem 
l’au toestima i ens relacionem amb els 
altres.
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El Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart” 
posa a disposició de les entitats i/o es-
coles de diversitat funcional o d’altres 
col·lectius amb mobilitat reduïda una 
cuina adaptada per a la realització de 
tallers, amb l’objectiu de poder expe-
rimentar i treballar l’autonomia de les 
persones en un entorn adaptat. 

Si voleu fer algun taller al centre, po-
seu-vos en contacte amb nosaltres. 
Actualment ja tenim cinc grups que re-
alitzaran activitats a la nostra cuina.

LES CORTS CENTRE 
OCUPACIONAL

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

TO ARIADNA

TO Ariadna organitza tallers de cuina amb 
persones amb discapacitat intel·lectual (per-
sones amb suport intermitent) sobre mani-
pulació  d’aliments i alimentació equilibrada, 
per aplicar-la a la seva vida quotidiana i així 
desenvolupar la seva autonomia personal.
El procés consistirà en: la preparació d’unes 
fitxes per a l’elaboració de les receptes, fer 
el llistat dels aliments necessaris per elabo-
rar la recepta, anar a comprar al mercat i fer 
un tas de la recepta realitzada.   
Dimecres d’11 a 13 h

TALLERS PER A ENTITATS A LA CUINA INCLUSIVA

TALLERS
PER A 
ENTITATS A 
LA CUINA 
INCLUSIVA
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CENTRE OCUPACIONAL PAIDEIA

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

RECEPTES AMB FIGUES (ECO)

DIMARTS 16 D’OCTUBRE
De 10 a 12 h
Places màximes: 12
Professional: Maria Alcolado, dietista i ree-
ducadora alimentària.

Les figues ens arriben com una de les frui-
tes més dolces i sucoses de finals d’estiu. 
Constitueixen una bona font d’energia en 
ser riques en sucres. Resulten exquisides 
per menjar soles o acompanyant alguns 
plats. Cuinarem amb aliments de tempo-
rada, de proximitat i ecològics.

PATÉS I CREMES 
PER UNTAR (ECO)

DIMARTS 6 DE NOVEMBRE
De 10 a 12 h
Places màximes: 12
Professional: Maria Alcolado, dietista i re-
educadora alimentària.

Els patés i les cremes d’untar poden for-
mar part d’un bon esmorzar o berenar, i 
com a aperitius. La base seran les verdu-
res i hortalisses, el peix blau en conserva, 
els llegums, els fruits secs i les llavors.
Entre els patés que elaborarem hi ha el 
paté de sardines o un hummus de tomà-
quets secs. Cuinarem amb aliments de 
temporada, de proximitat i ecològics.

INNOVACIÓ SOCIAL
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Voleu rebre informació de les nostres ac-
tivitats?  
Entreu al web http://ajuntament.barcelo-
na.cat/ccivics/perequart i enregistreu-vos 
al butlletí digital. 
Setmanalment rebreu les activitats que fa-
rem en la setmana en curs.

ESPECTACLES INFANTILS

LA FESTA DEL TEMPS

DIVENDRES 9 DE NOVEMBRE
A les 18 hores
Professional:  Xiula
Cicle Barcelona Districte Cultural

“La festa del temps”. Els Xiula viatgen 
cap a un cim de l’Himàlaia per fer-hi una 
festa pepinassa. Pel camí es troben amb 
uns quants problemes que aprendran a 
gestionar a través de cançons inoblida-
bles. Música, humor, emocions i projecció 
d’ombres en un espectacle teatral molt 
fresc i interactiu per a tota la família. Els 
Xiula són músics i educadors que viatgen 
pel món creant cançons que puguin can-
viar les coses. A través de ritmes moderns 
i melodies enganxoses són capaços de 
cantar sobre els polls, el dentista o sobre 
com menjar més verdura i peix.

ACTIVITATS INFANTILS I FAMILIARS

ACTIVITATS
INFANTILS I
FAMILIARS  
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ACTIVITATS INFANTILS I FAMILIARS

MATINS EN FAMÍLIA 

SORTIDA EN FAMÍLIA: 
LES PUNXES, EL MISTERI 
ARQUITECTÒNIC 

DIUMENGE 25 DE NOVEMBRE 
A les 11.30 h
Lloc: avda. Diagonal, 420 

Com se sostenen les cúpules que coro-
nen cadascuna de les torres de la Casa 
de les Punxes?  Quines eren les novetats 
arquitectòniques a principis del segle XX? 
En aquesta sortida cultural per a les fa-
mílies del Centre, us proposem un divertit 
taller progressiu on s’aniran descobrint, 
mitjançant l’observació crítica, les inno-
vacions arquitectòniques derivades dels 
avenços tecnològics de la Revolució In-
dustrial que Puig i Cadafalch va aplicar a 
la Casa de les Punxes.

LA LLORONA

DIUMENGE 2 DE DESEMBRE
A les 11.30 h
Professional: Artenea Companyia de Dansa
Cicle Barcelona Districte Cultural

La Llorona és una dona bella, rica d’ànima 
i esperit. Ella és captivadora, dona de riu, 
fèrtil i generosa; ella és dona salvatge, in-
tuïtiva, creativa... doncs es veu per dins 
i per fora. Ella alimenta la part espiritual, 
psíquica, emotiva i econòmica. La Lloro-
na és un riu creatiu sense cap dic ni des-
viament, que flueix lliurement i dadora de 
vida. Però el riu de la vida s’ha contami-
nat. El seu corrent s’ha enverinat; ara és 
un riu moribund on el corrent creatiu s’ha 
estancat donant pas a una crisi psicolò-
gica i espiritual. La Llorona ha perdut la 
seva frescor, la seva capacitat per produir 
idees, d’incubar, d’engendrar nova vida. 
Ella vaga sense rumb fingint vida creati-
va... però no pot fingir més! Perquè torni 
la seva vida creativa cal netejar! Netejar el 
riu i clarificar les seves aigües!
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MOSTRES 

L’ESTENEDOR’18 AMB LA 
MOSTRA DE COMERÇ 

DISSABTE 29 DE SETEMBRE 
De 10 a 20 h 
Lloc: Joan Güell 
Organitza: Eix Comercial Sants - Les Corts 

Encara no coneixeu les marques de l’Es-
tenedor’18? Podreu trobar els nostres dis-
senyadors i dissenyadores a la mostra de 
comer ciants al carrer. Aprofiteu i gaudiu 
dels seus dissenys fantàstics i exclusius!

FIRA DE CREADOR@S AMB 
RESPONSABILITAT AMB EL MEDI

DISSABTE 14 DE DESEMBRE
De 17 a 20 h 
Lloc: c/ Conxita Supervia 
Organitza el Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Amb la col·laboració de Les Corts Comerç 08028

Ets una persona creativa i tens producte 
per exposar a la fira de Creador@s amb 
Responsabilitat amb el Medi que ens En-
volta? Envia’ns la teva proposta al l’enllaç 
que trobaràs al nostre web. 
* La fira disposarà d’un espai obert per a 
aquelles persones que vulguin fer una do-
nació simbòlica a La Marató de TV3.

FESTA MAJOR

NOTES & FILMS
G

DIVENDRES 5 D’OCTUBRE
A les 18 h 
Professional: Una cosa rara Ensemble
Cicle Barcelona Districte Cultural

DIADES, FESTES I TRADICIONS

DIADES, FESTES 
I TRADICIONS
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Notes & Films és un concert amb regust 
de crispetes, ple de música i cinema. A 
l’escenari la música de tres clarinets i 
l’ofici de foley ambienten i posen veu als 
personatges de pel·lícules de Charles 
Chaplin o Buster Keaton, a personatges 
de curtmetratges d’animació i a històries 
creades a través de l’stop-motion. Tot ple-
gat amb una pinzellada de bon humor. 

SOPAR DE DONES DE LES CORTS 

DIVENDRES 5 D’OCTUBRE
A les 21 h

DIA MUNDIAL DE 
LA CIÈNCIA I LA 
TECNOLOGIA

G

CONFERÈNCIA CONCERT: 
MÚSICA FICCIÓ

DISSABTE 10 DE NOVEMBRE
A les 11.30 h
Professional: Barcelona Clàssic Concert

Cinema i música són dues arts molt inter-
relacionades. Un dels gèneres en què la 
música demostra més clarament la capa-
citat evocativa és el de la ciència-ficció.
Amb aquesta conferència concert, en 
Joan Martínez, compositor, director 
d’orquestra i cantant, acompanyat per la 

soprano i flautista Laia Camps, ens mos-
traran a partir de diversos exemples audio-
visuals la influència dels clàssics en la mú-
sica de les pel·lícules de gènere fantàstic.  

DIADES, FESTES I TRADICIONS
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TAULA RODONA: 
EN CLAU FEMENINA

DIJOUS 15 DE NOVEMBRE
A les 19.15 h
Professionals: 
•	 Núria Salán, Dra. Ciència dels Mate-

rials i Enginyeria Metal·lúrgica per la 
(UPC) i professora de Metal·lúrgia a 
l’Escola Superior d’Enginyeries In-
dustrial, Aeroespacial i Audiovisual 
de Terrassa (ESEIAAT) de la UPC.

•	 Susana Eva Martínez, Dra. en Bioquí-
mica i Biologia.

•	 Montserrat Pujantell, independent 
filmmaker formada en filosofia i ci-
nema (direcció i guió), treballa en el 
mitjà televisiu des de fa més de 20 
anys, dels quals 8 a BTV i 6 com a 
col·laboradora en la 2 de TVE.

DIA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLÈNCIA 
A LA DONA

G

ENTRE MARS

DIVENDRES  23 DE NOVEMBRE
A les 18 h
Professional: Dexaloc

Presentació  de quatre obres per a saxo i pi-
ano, amb compositors de la mateixa època, 
però de diferents parts del món. Estils i colors 
molt variats influenciats per entorns diferents, 
que es fusionen amb la música i la dansa.  
Un viatge que ens transporta del mar me-
diterrani fins a l’oceà Pacífic, passant per 
l’oceà Atlàntic i tornant de nou a casa.

NADAL
G

CAGA TIÓ

DIMECRES 19 DE DESEMBRE 
A les 18 h
Lloc: c/ Conxita Supervia
Organitza: Centre Cívic Joan Oliver “Pere 
Quart”  i Ludoteca La Tardor
Amb la col·laboració de: Les Corts Co-
merç 08028

DIADES, FESTES I TRADICIONS
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Cal inscripció prèvia  a les activitats. Ja 
ho podeu fer des de les inscripcions en 
línia que trobareu al nostre web: http://
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/pere-
quart  o bé de manera presencial. 

CICLE BARCELONA 
DISTRICTE CULTURAL

L’Institut de Cultura de Barcelona posa 
a l’abast de la ciutadania i en centres de 
proximitat, com són els centres cívics, una 
programació de companyies i grups de 
qualitat, amateurs en vies de consolidar-
se i professionals, amb una varietat de 
llenguatges artístics. 
No us perdeu l’oportunitat de viure 
aquests espectacles i connectar amb els i 
les artístes, amb qui podreu tenir una peti-
ta conversa en finalitzar l’espectacle.

CONSEQÜÈNCIES

DIVENDRES 19 D’OCTUBRE
A les 20 h
Professional: MOVEO  
Guanyadora del Premi Moritz FiraTàrre-
ga’17 a la Millor Estrena d’Arts de Carrer, 
és un espectacle per a tots els públics 
que explora a través del moviment les re-
lacions entre realitat i ficció en la nostra 
vida quotidiana i en el temps accelerat en 
què vivim.

 
Conseqüències és un treball irònic i ale-
gre sobre la possibilitat d’estar desubicat, 
desfasat, d’anar un temps tard, i sobre les 
conseqüències que en resulten. M’he parat 
un instant a escoltar, a mirar, i el món conti-
nuava el seu ritme al meu voltant. Com puc 
retrobar el que vaig perdre durant aquests 
moments? Com més accelero, més tard 

ESPECTACLES I CONCERTS

ESPECTACLES 
I CONCERTS

G
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Elena Martinell i el director i dramaturg 
Marc Rosich, un creador que ha fet de la 
ironia un segell i de la bellesa, una ban-
dera. Glòria Garcés col·labora en aquesta 
ocasió com a pianista i parella còmica de 
la soprano.

FLAMINGO TOURS

DIVENDRES 14 DE DESEMBRE
A les 20 h
Professional: Myriam Swanson, veu; Lere 
Mases, contrabaix; Jordi Mena, guitarra; 
Riki Frouchtman, guitarra / lap steel; Jor-
ge Rebenaque, piano / hammond; Salva 
Suau, bateria.

Després de la seva primera aventura amb 
Right on time (2016), el 2018 veurà la 
llum el segon disc de Flamingo Tours, Lu-
cha Libre, que serà editat per La Cúpula 
Music. El segon disc de Flamingo Tours 
aterra a la frontera mexicana després del 
viatge del seu primer Right on time on es 
va veure la vocació viatgera de la banda. 
Una porta cap als mons que comencen a 
deixar-se veure ara en aquest treball. Lu-
cha Libre és un àlbum amb poques con-
cessions a la innocència i que transita 
per les venes profundes del rock-and-roll 
amb cara de dona, pantalons de blues, 

arribo, com si una força estranya conspirés 
contra la meva presència en el temps dels 
altres. I tu? Què mires?

ÀRIES DE RESERVAT

DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE
A les 18 h
Professional: Elena Martinell i Glòria Garcés 

Una soprano i la seva pianista han estat 
contractades per a un concert privat molt 
especial. Els clients, de gustos peculiars, 
volen rebre el nou any amb música, però 
sense cap testimoni. Treballaran amb 
els ulls embenats. Després de les dotze 
campanades, però, el guirigall de la fes-
ta s’atura de cop. Quan es treuen la bena 
no queda ningú viu. Ha arribat la fi del 
món. Només han sobreviscut elles. Un 
espectacle que combina la lírica i la co-
micitat en una proposta arriscada i origi-
nal que reuneix dues ànimes artístiques 
inquietes i poc ortodoxes: la soprano 

ESPECTACLES I CONCERTS
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el soul vell, la cuina tex-mex i una mica 
de rhythm-and-blues. Arrels americanes, 
amor hillbilly, deserts de Nou Mèxic i les 
fronteres de la pell. Música gringa però 
aquest cop amb bitxos.

FESTIVAL RESIDENTS 
DE PERE QUART

DIJOUS 29  DE NOVEMBRE
A les 19 h
Professionals: Cia. Dinitsa Dikova & Glòria 
Ros i Colectivo El Brote 
Amb el suport de: Descartable Teatre, 
Sâmbara Beats, Soul Sisters i Latin Angels

En aquest 2018 han passat pel centre 
diferents companyies i grups artístics per 
treballar les seves peces i creacions artís-
tiques a l’equipament.  Si voleu veure les 
propostes de primera mà, veniu al primer 
festival de les companyies en residència de 
Pere Quart.

CICLE CINEMA 
DONES 
DEL MÓN

G

ESPECTACLES I CONCERTS
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EXPOSICIONS 
Hora: 18.30 h 
Aforament limitat
Amb la col·laboració de: Dones Les Corts 

 
Explorar les diferents realitats de les 
dones al món a través del cine o el do-
cumental ens serveix com a finestra 
per conèixer els reptes als quals ens 
enfrontem, educar-nos i animar-nos a 
participar activament en la consecució 
d’una societat més igualitària. 

BAGDAD CAFÈ

DIMECRES 24 D’OCTUBRE

MARIE CURIE

DIMECRES 21 NOVEMBRE

AMAZONA

DIMECRES12 DESEMBRE

CICLE CINEMA DONES DEL MÓN
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CONFERÈNCIES
VIVÈNCIES: 
BARRIS AMB MEMÒRIA

DEL 3 DE SETEMBRE 
AL 17 DE DESEMBRE

Un projecte de recuperació històrica dels 
barris de la Maternitat i Sant Ramón, les 
Corts i Pedralbes a través de les experièn-
cies i els records del seu veïnat. La realitza-
ció de diferents documentals i la recopilació 
de recursos gràfics i visuals han permès 
recuperar la vida i la trajectòria del nostre 
districte mitjançant aquesta exposició.

FRONTERES 

DEL 3 AL 31 D’OCTUBRE
Autoria: Jordi Martínez Granell
Tècnica mixta
Inauguració: dimecres 10 d’octubre, a les 19 h

Proposta guanyadora de la segona convo-
catòria 2018 d’exposicions al Centre.
L’obra Fronteres està motivada pel drama 
dels desplaçats. Pel rebuig i l’aïllament 
que sofreixen. Per la violència que reben. 
Pel tractament inhumà que els infligeixen. 
Si voleu participar activament de les ac-
tivitats complementàries de l’exposició, 
seguiu-nos a les xarxes socials o entreu al 
nostre web i informeu-vos bé! 

EXPOSICIONS
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COACHING PER A LES COMPANYI-
ES EN RESIDÈNCIA A PERE QUART

En aquest espai dedicat a les residències 
que han passat pel centre durant aquest 
2018, cada companyia, un cop finalitzada la 
seva peça, comptarà amb l’assessorament 
crític d’un coach teatral per donar valor afe-
git als seus treballs.
Professional: Daniel J. Meyer, va estudiar 
arts del teatre a Cosatyc/Andamio 90 de 
Buenos Aires, Argentina, especialitzant-
se en direcció teatral, i ha fet cursos a 
l’Obrador de la Sala Beckett i a Eòlia. També 
ha cursat el Postgrau de producció i gestió 
d’espectacles (UB-Institut del teatre).

CONFERÈNCIA INFORMATIVA 
JARDINS AQUÀTICS

DIJOUS 27 DE SETEMBRE
De 19 a 20 h
Professional: Toni Sole, comunicador i ex-
pert en plantes.

El Toni ens parlarà del nou taller dedicat 
als minijardins aquàtics en urnes de vidre. 
Com s’enfocarà aquest taller innovador, 
què ens aportarà i quins són els reptes. 

CONFERÈNCIA: ESTIL 
DE VIDA RESIDU ZERO

DILLUNS 1 D’OCTUBRE
De 19 a 20 h
Professional: Associació Zero Waste BCN

Està de moda l’estil de vida sostenible i 
ètic vers les persones, el medi ambient i 
la nostra pròpia salut. L’Associació Zero 
Waste BCN ens pot ajudar a fer aquest 
camí d’una manera pràctica i senzilla. 

“UN SILENCI A CRITS” 

DIMECRES 3 D’OCTUBRE 
A les 18 hores

El relat en primera persona de Manuel 
Barbero, pare d’una de les víctimes del 
pederasta Joaquim Benítez, i qui va treure 
a la llum el «cas Maristes».
Presentació del llibre i posterior col·loqui.

CONFERÈNCIA:  
NEGOCI RESPONSABLE

DIMARTS 9 D’OCTUBRE
De 19 a 20 h
Professional: Josep Maria Canyelles, 
coordinador de Respon.cat.

En Josep Maria ens parlarà del repte que 
tenen les empreses i les persones empre-
nedores a l’hora de ser responsables i sos-
tenibles, i de la importància d’apostar per 
una mirada pròpia.

CONFERÈNCIA: 
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

DIMARTS 20 DE NOVEMBRE
De 19 a 20 h
Professional: Fundació Asimov

CONFERÈNCIES
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Segons John McCarthy, creador del terme 
intel·ligència artificial, “és fer que una màquina 
es comporti d’una manera que seria conside-
rada intel·ligent en un humà”. La intel·ligència 
artificial és una part de la informàtica dedicada 
al desenvolupament d’algoritmes que permetin 
a una màquina prendre decisions intel·ligents.
 

CONFERÈNCIA: GESTIÓ BÀSICA 
PER A PERSONES AUTÒNOMES /
EMPRENEDORES 

DIMECRES 21 DE NOVEMBRE
D’11 a 13 h
Professional: Fundació Emprèn, entitat 
que fomenta l’economia social i sostenible.

Podreu conèixer de la mà d’experts, i en llen-
guatge planer, aquells aspectes bàsics de com 
gestionar els impostos i aspectes comptables.

CONTAMINANTS FREQÜENTS 
A LA LLAR: MESURES PER 
PROTEGIR-NOS I ALTERNATIVES

DIMECRES 28 DE NOVEMBRE
A les 18 h
Organitza: l’Associació Catalana per a la 
Síndrome de Fatiga Crònica
Professional: Anna Font, doctora.

En aquesta ponència es tractarà sobre les 
substàncies químiques presents en els pro-
ductes de neteja domèstics, els detergents, 
ambientadors, roba i teixits, mobiliari, pintu-
res i vernissos, insectes, plantes i mascotes; 
es proposaran alternatives més sanes i es-
tratègies per protegir-nos dels camps elec-
tromagnètics generats per electrodomès-
tics, dispositius sense fils, el wifi, les antenes 
de telefonia mòbil... En acabar l’exposició hi 
haurà un col·loqui sobre salut ambiental.

EXPOSICIONS

SORTIDES 
CULTURALS
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SORTIDES CULTURALS

Totes les sortides aniran acompanya-
des de la professional Mercedes Caste-
lló, llicenciada en Història de l’Art i guia 
oficial de Catalunya.

PASSEJADA PER LA 
BARCELONA MENTIDERA, LA 
ÍNVENCIÓ DEL BARRI GÒTIC

DIMECRES 17 D’OCTUBRE
A les 11 h
Preu: 9,95 € 
Punt de trobada: Hotel Colón (davant de 
la Catedral)

Les coses no sempre són el que semblen... 
Més enllà de les restes del passat que a sim-
ple vista es poden apreciar als carrers de 
Barcelona, la ciutat amaga racons, llegendes 
i mites que sovint passen desapercebuts.
Mostrar com aquest barri va ser creat real-
ment entre els segles XIX i XX, ja que gran 
part dels seus elements són simples recrea-
cions (inclosa la façana de la Catedral i el 
pont del carrer del Bisbe). Serà, per tant, 
una bona oportunitat per conèixer in situ 
les mentides i veritats ocultes de la història 
d’aquesta zona de la ciutat.
Per mitjà de la tauleta mostrarem gravats i 
fotografies antigues que corroborin mons-
tres desmentits sobre la història.  Aprendre 
que la història es pot revisar i que no sem-
pre les coses són com semblen o com ens 
les han explicat.  

48h OPEN HOUSE BARCELONA: 
VISITA ARQUITECTÒNICA

DIUMENGRE 28 D’OCTUBRE
D’11 a 14 h

El festival 48h Open House BCN, és la 
principal cita de la ciutat de Barcelona 
amb l’arquitectura, un cap de setmana del 
mes d’octubre de portes obertes a més de 
200 edificis de tot tipus, forma i mida. 

BÀRCINO, UN PASSEIG PER LA 
BARCELONA ROMANA, ÚLTIMS 
DESCOBRIMENTS

DIMECRES 14 DE NOVEMBRE
A les 11 h
Preu: 9,95 € 
Punt de trobada: Hard Rock Cafè de la 
plaça de Catalunya  

En aquest passeig descobrirem les restes 
més antigues de la nostra ciutat. Podrem 
saber com vivien els nostres avantpassats 
romans, com era la seva relació amb la 
mort, què menjaven, com eren les seves 
cerimònies, les seves creences, etc. Des-
cobrirem restes amagades i aprendrem 
alguns dels seus ritus.  
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RUTA HISTÒRIES I LLEGENDES 
DEL NADAL CATALÀ

DIMECRES 19 DE DESEMBRE
A les 18 h
Preu: 9,95 € + 3 € degustació 
Punt de trobada: Hotel Colón, davant de 
la Catedral

Santa Llúcia cada any pren la plaça de 
la Catedral durant les dates de les festes 
nadalenques. Coneixerem les tradicions 
catalanes i les llegendes del Nadal tot 
passejant pels racons del Barri Gòtic per 
descobrir-les. La visita finalitzarà amb una 
reconfortant xocolata desfeta en un lloc 
tradicional del barri del Pi.  Anima’t i vine a 
conèixer més coses sobre el Nadal a Ca-
talunya.

EXPOSICIONS
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ACTIVITATS SOLIDÀRIES

AQUEST NADAL... 
CAP NEN@ SENSE REGAL! 

DEL 2 AL 20 DE DESEMBRE
En horari d’obertura del centre
Amb la col·laboració de: Ludoteca Gui-
tard, CEM les Corts 

Al Nadal ens trobem amb unes dates en 
què tothom intenta reunir-se en família i 
gaudir d’aquests dies en companyia dels 
seus éssers estimats.  Des del centre, 
tornarem a engegar per setè any la cam-
panya de recollida de joguines i les desti-
narem a diferents entitats del barri perquè 
aquest Nadal no hi hagi cap nen@ sense 
regal! 
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ACTIVITATS PER A ESCOLES DE LES CORTS

OBRA DE TEATRE: 
NINGÚ ÉS UN ZOMBI!

16 DE NOVEMBRE
De 10.30 a 12.30 h
De 18 a 20 h
Places màximes: 150
Professional: Teatro Calámine

Adaptació teatral del llibre de Jordi 
Folck Ningú és un zombi!. Un musical 
social sobre el bulling que s’ha conver-
tit en un llibre recomanat a les escoles 
per abordar aquest problema. 
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ACTIVITATS ESPECÍFIQUES PER A LA GENT GRAN 

Amb motiu del Dia Internacional de la 
Gent Gran.

GRAN CAMINADA 
PER LES CORTS!

DILLUNS 1 D’OCTUBRE 
A les 10 h
Lloc: plaça de Comas (seu del Districte) 

Com ja és habitual, el Centre Cívic i el Ca-
sal de Gent Gran de Pere Quart tornem a 
organitzar la gran caminada de la gent gran 
per les Corts. El recorregut tindrà una dura-
da aproximada d’1,5 hores. 
* Vegeu la programació específica.

CASAL DE 
LA GENT GRAN 

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

MANUALITATS

DE L’1 D’OCTUBRE 
AL 20 DE DESEMBRE
Dilluns de 16 a 19 h

ESPAI DE JOCS DINAMITZATS

DE L’1 D’OCTUBRE 
AL 20 DE DESEMBRE
Dimecres a les 17 h

BINGO

DE L’1 D’OCTUBRE 
AL 20 DE DESEMBRE
Dimarts a les 17 h

CAMINADES

DE L’1 D’OCTUBRE 
AL 20 DE DESEMBRE
Dijous de 9.30 a 10.30 h

TALLER DE CORAL

DE L’1 D’OCTUBRE 
AL 20 DE DESEMBRE
Dijous de 10.30 a 12.30 h

INFORMACIÓ MULTIMÈDIA PER A 
LA GENT GRAN

DE L’1 D’OCTUBRE 
AL 20 DE DESEMBRE
Servei de consultes de noves tecnologies.  

Cal demanar citat prèvia al telèfon 
934 098 846 
* Per a més informació consulteu el pro-
grama específic d’activitats de la gent 
gran.

CONCERT LÍRIC PER LA 
FESTA MAJOR

DISSABTE 6 D’OCTUBRE
A les 17.30 h
Organitza el Casal de Gent Gran de Pere 
Quart
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CELEBRACIÓ DE LA 
CASTANYADA

DIVENDRES 26 D’OCTUBRE
A les 17 h
Organitza el Casal de Gent Gran de Pere Quart

CELEBRACIÓ DEL NADAL

DIVENDRES 21 DE DESEMBRE
A les 17 h
Organitza el Casal de Gent Gran de Pere 
Quart

BALLS DEL DIVENDRES

Dies: 26 d’octubre, 30 de novembre 
i 28 de desembre
Horari: de 17.15 a 19.45 h

BALLS DEL DIUMENGE

Dies: 21 d’octubre, 4 de novembre 
i 16 de desembre
Horari: de 17 a 20 h

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES PER A LA GENT GRAN
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Fundació Emprèn
Treballa per fer possible la inserció laboral ac-
tiva, ja sigui ajudant-vos a crear la vostra prò-
pia empresa, com col·laborant amb vosaltres 
en la recerca de treball mitjançant el progra-
ma Incorpora. Un dilluns al trimestre. 

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

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

TO Ariadna
Associació de pares i tutors de persones 
amb discapacitat intel·lectual, creada l’any 
1994, amb la finalitat de millorar la qualitat 
de vida de les persones adultes amb disca-
pacitat intel·lectual. Fan activitats físiques al 
centre. Dijous d’11 a 12 h

Soul Sist
Assajos del grup de hip-hop cada dissabte 
de 10 a 13 h

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

Club Esportiu Jeroni de Moragas
Grup de gimnàstica rítmica per a persones 
amb diversitat funcional. Assajos cada di-
mecres de 17.30 a 18.30 h

Centre d’Higiene Mental - CHM
L’associació Centre d’Higiene Mental les 
Corts treballa aspectes relacionats amb els 
serveis socials i laborals, i les tuteles, sem-
pre amb una visió integradora de la salut 
mental en la seva promoció i prevenció.

Curs de monitoratge adaptat
Grup d’alumnes de Paideia que fan un curs 
de capacitació per a ajudants de monitors i 
monitores de lleure.
Dimarts i dijous de 15 a 16.30 h

ALTRES SERVEIS

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

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

Cuina adaptada
Es prioritzen els projectes amb entitats 
o col·lectius de diversitat funcional o 
mobilitat reduïda. 

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

Taules participatives obertes per a la 
programació d’activitats
Si voleu fer propostes d’activitats per a 
la programació del trimestre següent, 
deixeu el vostre correu electrònic a la 
recepció del centre i us informarem de 
les dates de les trobades. 

Autoservei de begudes
Vestidors, armariets i dutxes
Barcelona Wi-Fi ciutadà

La programació pot tenir canvis. Us re-
comanem que consulteu la nostra pàgi-
na web o bé que ens truqueu per telèfon. 

ENTITATS ALTRES SERVEIS
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OCTUBRE

AGENDA

Del 3 de 
setembre al 17 de 
desembre

En horari 
d’obertura del 
centre

VIVÈNCIES: BARRIS AMB MEMÒRIA
Exposició 
especialitzada

Pàg. 40

Dijous 27 de 
setembre

De 19 a 20 h CONFERÈNCIA INFORMATIVA JARDINS AQUÀTICS Conferència Pàg. 41

Dissabte 29 de 
setembre

De 10 a 20 h L’ESTENEDOR’18 AMB LA MOSTRA DE COMERÇ Mostres Pàg. 33

Dilluns 1 
d’octubre

A les 10 h GRAN CAMINADA PER LES CORTS! Activitat de gent gran Pàg. 47

Dilluns 1 
d’octubre

A les 18 h JAR CAKE DE FRUITA DE TEMPORADA I GELAT Activitat infantil Pàg. 25

Dilluns 1 
d’octubre

De 19 a 20 h CONFERÈNCIA: ESTIL DE VIDA RESIDU ZERO Conferència Pàg. 41

Del 3 al 31 
d’octubre

En horari 
d’obertura del 
centre

“FRONTERES”
Exposició 
especialitzada

Pàg. 40

Dimecres 3 
d’octubre

A les 18 h “UN SILENCI A CRITS” 
Presentació llibre i 
col·loqui

Pàg. 41

Dimecres 3 
d’octubre

A les 20 h INAUGURACIÓ EXPOSICIONS “FRONTERES”
Presentació 
exposició

Pàg. 40

Divendres 5 
d’octubre

A les 18 h ‘NOTES & FILMS’ Espectacle Pàg. 33

Divendres 5 
d’octubre

A les 21 h SOPAR DE DONES LES CORTS Sopar Festa Major Pàg. 34

Dissabte 6 
d’octubre

A les 17.30 h CONCERT LÍRIC PER FESTA MAJOR Concert Pàg. 47

Dimarts 9 
d’octubre

De 19 a 20 h CONFERÈNCIA: NEGOCI RESPONSABLE Conferència Pàg. 41

Dilluns 15 
d’octubre

A les 18 h
MAGDALENES DE LLIMONA I COCO AMB GLACEJAT I 
COMPOTA DE POMA

Activitat infantil Pàg. 25

Dimecres 17 
d’octubre

A les 11 h
PASSEJADA PER LA BARCELONA MENTIDERA, 
LA INVENCIÓ DEL BARRI GÒTIC

Sortida cultural Pàg. 43

Divendres 19 
d’octubre

A les 20 h ‘CONSEQÜÈNCIES’ Espectacle Pàg. 36

Diumenge  21  
d’octubre

A les 17 h BALL DEL DIUMENGE Activitat de gent gran Pàg. 48

Dimecres 24 
d’octubre

A les 18.30 h CINEFÒRUM DONES: ‘BAGDAD CAFÈ’ Cinema Pàg. 39

Divendres  26 
d’octubre

A les 17 h CELEBRACIÓ DE LA CASTANYADA Activitat de gent gran Pàg. 48

Divendres  26 
d’octubre

A les 17.15 h BALL DEL DIVENDRES Activitat de gent gran Pàg. 48

Diumenge 28 
d’octubre

D’11 A 14 h
48H OPEN HOUSE BARCELONA: VISITA 
ARQUITECTÒNICA

Sortida cultural Pàg. 43

Dilluns 29 
d’octubre

A les 18 h GOFRES Activitat infantil Pàg. 26
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AGENDA

NOVEMBRE

Diumenge 4 de 
novembre

A les 17 h BALL DEL DIUMENGE Activitat de gent gran Pàg. 48

Dimecres 7 de 
novembre

A les 19 h ELECTRICITAT I ESTALVI Càpsula bricolatge Pàg. 28

Divendres 9 de 
novembre

A les 18 h LA FESTA DEL TEMPS Espectacles infantils Pàg. 31

Dissabte 10 de 
novembre

A les 11.30 h CONFERÈNCIA CONCERT: MÚSICA FICCIÓ Conferència-Concert Pàg. 34

Dilluns 12 de 
novembre

A les 18 h BANANA BREAD AMB SALSA DE FRUITS VERMELLS Activitat infantil Pàg. 26

Dimecres 14 de 
novembre

A les 11 h BÀRCINO, UN PASSEIG PER LA BARCELONA ROMANA Sortida cultural Pàg. 43

Dimecres 14 de 
novembre

A les 19 h AIGUA I ESTALVI Càpsula bricolatge Pàg. 28

Dijous 15 de 
novembre

A les 18  h VALORA FEMENINS EN LA CIÈNCIA Conferència Pàg. 34

Dijous 15 de 
novembre

A les 19.15 h TAULA RODONA: EN CLAU FEMENINA Conferència Pàg. 35

Diumenge 18 de 
novembre

A les 18 h ÀRIES DE RESERVAT Espectacle Pàg. 37

Dimarts 20 de 
novembre

De 19 a 20 h CONFERÈNCIA: INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL Conferència Pàg. 41

Dimecres 21 de 
novembre

A les 11 h
CONFERÈNCIA: GESTIÓ BÀSICA PER A PERSONES 
AUTÒNOMES/EMPRENEDORES

Conferència Pàg.42

Dimecres 21 de 
novembre

A les 18.30 h CINEFÒRUM DONES: ‘MARIE CURIE’ Cinema Pàg. 39

Dimecres 21 de 
novembre

A les 19 h ÚS DEL TREPANT I LA SILICONA Càpsula bricolatge Pàg. 28

Divendres 23 de 
novembre

A les 18 h ENTRE  MARS Concert Pàg. 35

Diumenge 25 de 
novembre

A les 11.30 h CASA DE LES PUNXES: EL MISTERI ARQUITECTÒNIC Sortida en família Pàg. 32

Dilluns 26 de 
novembre

A les 18 h ‘BROWNIE’ Activitat infantil Pàg. 26

Dimecres 28 de 
novembre

A les 19 h COM RECUPERAR PETITS APARELLS DOMÈSTICS Càpsula bricolatge Pàg. 28

Dijous 29 de 
novembre

A les 19 h FESTIVAL RESIDENTS DE PERE QUART Espectacles Pàg. 38

Divendres 30 de 
novembre

A les 17.15 h BALL DEL DIVENDRES Activitat de gent gran Pàg. 48
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AGENDA

DESEMBRE

Diumenge 2 de 
desembre

A les 11.30 h ‘LA LLORONA’ Matins en família Pàg. 32 

Dilluns 10 de 
desembre

A les 18 h DÒNUTS Activitat infantil Pàg. 26

Dimecres 12 de 
desembre

A les 18.30 h CINEFÒRUM DONES: ‘TOWN OF RUNNERS’ Cinema Pàg. 39

Dimecres 12 de 
desembre

A les 19 h CONSELLS PER MANTENIR I REPARAR DISPOSITIUS 
ELECTRÒNICS (TABLETS I SMARTPHONES)

Càpsula bricolatge Pàg. 28

Divendres 14 de 
desembre

A les 20 h FLAMINGO TOURS Espectacles Pàg. 37

Divendres 14 de 
desembre 

De 17 a 20 h FIRA EMPRENEDORS Mostres Pàg. 33

Divendres 14 de 
desembre

A les 18.30 h ARROSSOS I FIDEUADA Càpsula cuina Pàg. 24

Diumenge 16 de 
desembre

A les 17 h BALL DEL DIUMENGE Sortides culturals Pàg. 48

Dimecres 19 de 
desembre

A les 11 h RUTA HISTÒRIES I LLEGENDES DEL NADAL CATALÀ Sortides culturals Pàg. 44

Dimecres 19 de 
desembre

A les 18 h CAGA TIÓ Espectacles infantils Pàg. 35

Divendres 21 de 
desembre

A les 17 h CELEBRACIÓ DE NADAL Activitat de gent gran Pàg. 48

Divendres 28 de 
desembre

A les 17.15 h BALL DEL DIVENDRES Activitat de gent gran Pàg. 48
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MAPA

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

ADREÇA HORARIS

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

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

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

Adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda

PER A MÉS INFORMACIÓINFORMACIÓ ADDICIONAL

@BCN_LesCorts


