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NORMATIVA D’INSCRIPCIONS PRESENCIALS

DATES D’INSCRIPCIONS TALLERS
 

INSCRIPCIONS: del 5 de setembre fins a 
exhaurir places.
Horari del 5 de setembre: de 9 a 14 h i de 
17 a 20 h
Horari habitual: de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Inici d’activitats: dilluns, 1 d’octubre
Final d’activitats:  divendres, 21 de 
desembre
Important: la setmana del 3 al 9 de 
desembre no hi haurà classe.
Els tallers consten de 10 sessions, d’un dia 
a la setmana.
Preu taller de 10 hores: 49,73 € 
Preu taller de 15 hores: 74,60 € 
Preu taller infantil i juvenil: 41,10 €
Preu promoció dues activitats*: 75,75 € 
* Promoció vàlida per a dues activitats de 
matí i/o migdia d’una hora cadascuna.

DATES D’INSCRIPCIONS LUDOTECA

INSCRIPCIONS: del 4 al 7 de setembre i 
després de l’inici del curs fins a exhaurir places. 
Horari: de 10 a 13 h per al grup 0-3 i famílies i 
de 16.30 a 19.30 h per als grups 4-6 i 7-12 anys.
Inici del trimestre: dimarts, 12 de 
setembre
Final del trimestre: divendres, 21 de 
desembre

Nota a les persones usuàries: informem que, 
tal com indica el BOPB aprovat el gener del 
2018, els preus aprovats per a les activitats 
de cursos i tallers corresponents a l’any 2018 
començaran a aplicar-se a partir de l’1 de se-
tembre del 2018.

• 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 a màxim dos dies abans de l’inici del curs.
• 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 comunicar-ho al centre. 
La seva  plaça passarà automàticament al primer 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 en un taller al 

qual s’ha inscrit, haurà de notificar-ho durant el perío-
de de devolucions (del 5 al 28 de setembre).
• L’import es retornarà mitjançant targeta o transferèn-
cia bancària.
• Una vegada començat els tallers, l’1 d’octubre, 
no es retornarà l’import de la inscripció. Només es 
retornarà l’import, durant la primera setmana del curs, 
a les persones que presentin un informe mèdic que 
demostri que no poden fer 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 es poden fer a través de la pàgina web
barcelona.cat/ccjosepmtriasipeitx
• Per a totes les activitats les places són limitades.
• Cada persona pot 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 A 

POETES

ABANS DEL 
14 DE NOVEMBRE

El dia 28 de novembre a les 19.30 h 
tindrà lloc un recital poètic amenitzat 
per al pianista Danor Quinteros i con-
duït per la poeta i creadora escènica 
Júlia Bel. Convoquem a totes les 
entitats del barri i poetes amateurs 
que vulguin participar d’aquest re-
cital musicat. Si hi vols participar en-
via un correu electrònic a mayrojas@
lleuresport.cat  abans del dia 14 de 
novembre. Tots els participants re-
bran una entrada doble per a un con-
cert del XIXè Cicle de Clàssica a les 
Corts.

DIA INTERNACIONAL CONTRA 
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

25 NOVEMBRE
- Xerrada sobre violència de gènere
- Exposició “Muñecas rotas”, de Ser-
gio Sabini

DIA INTERNACIONAL DE LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT

- Projecció pel·lícula Luces i xerrada 
sobre la malformació de Chiari. 29 de 
novembre a les 18 h
- Exposició “Evolución” de Olga Ro-
driguez del 3 al 27 de desembre.

G

Voleu rebre informació de les nostres
activitats? Envieu-nos un correu a 
ccjosepmtriasipeitx@lleuresport.cat i 
us remetrem setmanalment el butlle-
tí digital de les propostes d’activitats 
que es fan al Centre.
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III SETMANA DE TASTETS 
SOLIDARIS

DEL 17 AL 21 DE SETEMBRE

Aprofita aquesta setmana per provar 
els nostres tallers i alhora col·laborar 
solidàriament amb l’associació Pas a 
Pas amb el Càncer de Mama 
(pasapascm.cat). 
A més, t’oferim un ventall d’activitats 
culturals que hem preparat per a tu.
Aportació solidària: 2 € per activi-
tat, que es destinaran íntegrament a 
l’associació.

DESPERTA LA TEVA 
CREATIVITAT    

DILLUNS 17 DE SETEMBRE 
A LES 18.30 h                   
Professional: Marina Tsartsara

MARXA NÒRDICA I SALUT

DIMARTS 18 DE SETEMBRE 
A LES 11 h

Professional: Nordic Walking Terapèutic

PROJECCIÓ DELS CURTS EN 
48 H 

DIMARTS 18 DE SETEMBRE 
A LES 18.30 h

Es projectaran tots els curts presentats 
al concurs “Fes un curt en 48 h” que es 
va dur a terme al juliol. S’entregarà el 
premi al curt guanyador.

ZUMBA 

DIMARTS 18 DE SETEMBRE 
A LES 19.30 h
Professional: Lorena Pérez

TAST DE CERVESES 

DIMECRES 19 DE SETEMBRE 
A LES 18.30 h
Professional: Demos Bertran (elvinet)
Material per determinar

EDUCACIÓ POSTURAL 

DIJOUS 20 DE SETEMBRE 
A LES 11 h
Professional: Air Active
  

DEFENSA PERSONAL 

DIJOUS 20 DE SETEMBRE 
A LES 18.30 h
Professional: Alexandre Moreira

TASTETS SOLIDARIS
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TALLERS I 
MONOGRÀFICS

TALLERS I MONOGRÀFICS

MUSICALS

UKELELE INICIACIÓ   

Dilluns de 17.30 a 18.30 h                   
Professional: Irene Rivas

S’ha de dur l’ukelele.

GUITARRA  

Grup A (des de zero): 
dilluns de 18.30 a 19.30 h    
Professional: Irene Rivas        
Grup B (mitjà): dilluns de 20.30 a 
21.30 h
Grup C (assoliment): dilluns de 
19.30 a 20.30 h   
Professional: Henry Menrath
Grup D (des de zero): 
dijous de 12 a 13 h       
Professional: Sebastian Gómez

S’ha de dur la guitarra.

TALLER DE CANT: 
ALLIBERA LA TEVA VEU 
 

Dilluns de 19.30 a 20.30 h                   
Professional: Carla Coppa

Vine a cantar en grup, no cal 
experiència prèvia. Millorarem la 
capacitat respiratòria i potenciarem la 
qualitat i l’expressivitat vocal.

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 LABORATORI 

ESPAI D’INFORMÀTICA
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TALLERS I MONOGRÀFICS

VIOLÍ  INICIACIÓ   

Divendres de 19 a 20 h
Professional: Irene Rivas

S’ha de dur el violí.

ARTÍSTICS

TAPÍS DECORATIU  

Dilluns d’11.30 a 13 h                   
Professional: Alicia Corripio

S’ha de dur un bastidor rodó, fil, llana, 
retalls de roba i agulla llanera.

DIBUIX I PINTURA  

Grup A: dilluns de 12 a 13.30 h                    
Grup B: dijous de 10 a 11.30 h
Grup C: dijous d’11.30 a 13 h
Professional: Anna Bafalluy

FOTOPASSEJADES 
PER BARCELONA  

De l’1 d’octubre 
al 19 de novembre (8 sessions)
Dilluns de 10 a 12 h
Preu: 74,60 € 
Professional: Jordi Codina

Itineraris guiats per la ciutat on 
aprendrem a relacionar la història i la 
fotografia. Partint de les explicacions 
històriques, fotografiarem racons de 
Barcelona jugant amb la perspectiva 
històrica i la creativitat. S’ha de dur 
càmera o mòbil.

DESPERTA LA 
TEVA CREATIVITAT   

Dilluns de 18.30 a 20 h                   
Professional: Marina Tsartsara

Recuperarem la nostra creativitat 
qüestionant les creences que ens 
limiten, a través de disciplines com 
l’escriptura, el dibuix, l’expressió 
corporal, la fotografia, el collage, el 
mindfulness...

FOTOGRAFIA CREATIVA  

Dimecres d’11 a 12.30 h                
Professional: Rodrigo Stocco

Aprendrem a usar els recursos 
tècnics de la càmera fotogràfica 
digital per fer fotografies nocturnes i 
macrofotografies i jugarem amb les 
velocitats i el flaix extern. S’ha de tenir 
coneixements bàsics de fotografia.

PINTURA JAPONESA    
 

Del 3 d’octubre al 
21 de novembre (8 sessions)
Dimecres d’11 a 12.30 h 
Preu: 59,68 €
Professional: Gemma Zaragüeta

Pintarem amb tinta xinesa en blanc i 
negre i això ens ajudarà a relaxar-nos 
i deixar sortir la nostra creativitat. S’ha 
de portar tinta xinesa, pinzell japonès 
i bloc d’esbós A3.
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TALLERS I MONOGRÀFICS

GANXET    
 

Dimecres de 17 a 18.30 h                   
Professional:Yellowknit

S’ha de dur un ganxet del nº 4 o 5 i fil.

BENVINGUTS A LA FOTOGRAFIA     
 

Dimecres de 18.30 a 20 h                   
Professional: Rodrigo Stocco

Taller d’iniciació molt dinàmic on 
alternarem classes teòriques i 
sortides fotogràfiques per treure el 
màxim rendiment a la nostra càmera 
fotogràfica. 

MÀQUINA DE COSIR INICIACIÓ  
 

Dijous de 19.30 a 21 h                   
Professional: Almudena Díaz

S’ha de dur la màquina de cosir, fil i 
un tros de teixit de cotó per fer proves.

MÀQUINA DE COSIR MITJÀ  

Dijous de 18 a 19.30 h                   
Professional: Almudena Díaz

S’ha de dur la màquina de cosir, fil, 
teixit de cotó i tenir coneixements bà-
sics de costura a màquina.

PATCHWORK 

Dijous de 19.30 a 21 h                   
Professional: Alicia Corripio

SCRAPBOOKING  

19 d’octubre 
Divendres de 18 a 20 h
Preu: 13,78 € (1 sessió)
Suplement de material: 3 €
Professional: 4 racons

Elaborarem el nostre àlbum de foto-
grafies personalitzat.

LLAUNES DECORATIVES AMB 
DÉCOUPAGE  

16 de novembre
Divendres de 17.30 a 20 h
Preu: 17,22 € (1 sessió)
Suplement de material: 4 €
Professional: 4 racons

Amb la tècnica del découpage recicla-
rem llaunes per donar-los una nova 
vida. S’han de dur llaunes grans i netes.

LLUMS DECORATIUS 
DE NADAL  

14 de desembre
Divendres de 18 a 20 h
Preu: 13,78 € (1 sessió)
Suplement de material: 8 €
Professional: 4 racons

Crearem una preciosa garlanda amb 
llums decoratius per fer més càlid el 
Nadal.

TEATRE  

Dissabte de 12 a 13.30 h                   
Professional: Núria Asin
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BALLS I DANSES

BALL EN LÍNIA  

Grup A: dilluns de 9 a 10 h
Grup B: dimecres 
de 12 a 13 h  
Professional: Elisabeth Castejón

BALL LLATÍ FITNESS  

Dilluns de 9.30 a 10.30 h                    
Professional: Eva Pérez

ZUMBA  

Grup A (gold-iniciació): dilluns de 
10.30 a 11.30 h                    
Professional: Eva Pérez
Grup B: dimecres de 20.30 a 21.30 h                   
Professional: Silvia Caufapé
Grup C (suau): dijous de 19.30 a 
20.30 h
Grup D: dijous de 20.30 a 21.30 h
Professional: Míriam Ferre
Grup E: dissabte de 10 a 11 h   
Professional: Lorena Pérez
  

RITMES TROPICALS  

Dilluns de 12 a 13 h                   
Professional: Elisabeth Castejón

SEVILLANES 

Dilluns de 13 a 14 h                   
Professional: Elisabeth Castejón

FITNESS DANCE  

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

FLAMENC INICIACIÓ 

Dilluns de 20.30 a 21.30 h                   
Professional: Andrés Mellado

DANSA I RELAXACIÓ    

Dimarts de 18.30 a 19.30 h                   
Professional: Johanna Lozada

PILATES AERÒBIC  

Dimarts de 19.30 a 20.30 h                   
Professional: Air Active

BALLS DE SALÓ  

Dimarts de 20.30 a 21.30 h                   
Professional: Francis Sanahuja

Cal inscriure-s’hi en parella.

EXPRESSIÓ LLATINA PER A 
DONES  

Dimecres de 18.30 a 19.30 h                   
Professional: Olga Aceña

TALLERS I MONOGRÀFICS
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BALLS LLATINS SENSE PARELLA 

Dimecres de 19.30 a 20.30 h                   
Professional: Olga Aceña

DANSA ORIENTAL   
 

Divendres de 18.30 a 19.30 h                   
Professional: Johanna Lozada

DANSA CONTEMPORÀNIA 

Divendres de 19.30 a 20.30 h                   
Professional: Emanuele Sasso

SALUT I BENESTAR

GIMNÀSTICA
POSTURAL     

Dilluns de 9 a 10 h                   
Professional: Sònia Camps

Treballarem la musculatura 
abdominal, la coordinació, l’equilibri i 
la força sense impacte ni moviments 
bruscos, tot respirant adequadament.

MANTENIMENT SUAU 

Grup A: dilluns de 10 a 11 h                   
Grup B: dimecres de 9 a 10 h
Grup C: dimecres de 10 a 11 h
Professional: Elisabeth Castejón
Grup D: dijous de 18.30 a 19.30 h
Professional: Nati Aguilar

TALLERS I MONOGRÀFICS

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: Air Active

MARXA NÒRDICA

Grup A (avançat): dilluns de 12 a 
13.30 h
Grup B: dimarts de 12 a 13.30 h
Professional: Nordic Walking Terapèutic

Activitat, apta per a tothom, basada en 
caminar amb l’ajut d’uns bastons que 
ens permeten treballar les cames i la 
part superior del cos, aportant beneficis 
per a la salut. Es farà a l’exterior.

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 Ayús
Grup D: dijous de 9 a 10 h
Professional: Gabriel Puentes
Grup E : dijous de 18.30 a 19.30 h                   
Professional: Emanuele Sasso

ACTIVA’T     

Dilluns de 18.30 a 19.30 h                   
Professional: Lorena Pérez

Combinarem exercicis aeròbics amb 
anaeròbics, estiraments i tonificació 
al ritme de la música.
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TAITXÍ  

Dilluns de 18.30 a 19.30 h                   
Professional: Gabriel Puentes

MÈTODE PILATES

Grup A: dilluns de 19.30 a 20.30 h
Professional: Emanuele Sasso
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 (suau): dijous d’11 a 12 h
Professional: Air Active
Grup F: dijous de 19.30 a 20.30 h
Professional: Nati Aguilar
Grup G: divendres de 9 a 10 h
Grup H (intens): divendres d’11 a 12 h
Professional: Sònia Camps

TXI KUNG  

Dilluns de 19.30 a 20.30 h                   
Professional: Gabriel Puentes

MINDFULNESS I RELAXACIÓ 

Dilluns de 20 a 21 h
Professional: Marina Tsartasa

Espai i temps per desprendre’ns 
del dia i reduir l’estrès. Treballarem 
eines com el mindfulness, el body 
sacanning, el focusing i d’altres 
pràctiques meditatives i de relaxació 
integral.

IOGUILATES  

Dilluns de 20.30 a 21.30 h                   
Professional: Gabriel Puentes

IOGA  

Grup A (iniciació): dimarts 
de 10 a 11 h            
Professional: Gabriel Puentes
Grup B: dimarts de 18.30 a 19.30 h
Professional: Emanuele Sasso

OSTEOPILATES  

Dimarts de 12 a 13 h                   
Professional: Air Active

ESTIRAMENTS   

Dimarts de 16.30 a 17.30 h                   
Professional: Johanna Lozada

ASHTANGA VINYASA IOGA  

Dimarts de 17.30 a 18.30 h                   
Professional: Johanna Lozada

FLEX & TONO   

Dimarts de 20.30 a 21.30 h                   
Professional: Air Active

Entrenament que tonifica la faixa 
abdominal, el sol per alvià i la columna 
vertebral alhora que treballem 
l’elasticitat.

TALLERS I MONOGRÀFICS
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ABDOMINALS HIPOPRESSIUS 

Dijous de 20.30 a 21.30 h                   
Professional: Josep Llata

Les embarassades i les persones 
amb hipertensió consulteu el metge.

SÒL PELVIÀ  

Divendres de 10 a 11 h                   
Professional: Sònia Camps

Les embarassades i les persones 
amb hipertensió consulteu el metge.

HIPOPILATES  

Divendres de 17.30 a 18.30 h                   
Professional: Air Active

Combinarem abdominals hipopressius 
amb exercicis de pilates.

IOGA RELAXACIÓ  

Divendres de 19.30 a 20.30 h                   
Professional: Johanna Lozada

DEFENSA PERSONAL 

Divendres de 20.30 a 21.30 h                   
Professional: Alexandre Moreira

Tècniques per saber defensar-se 
davant d’una agressió.

GAC: glutis, abdominals i cames 

Dimecres d’11 a 12 h                   
Professional: Elisabeth Castejón
 

ESQUENA SANA   

Dimecres de 13 a 14 h                   
Professional: Elisabeth Castejón

PILATES EN MOVIMENT 

Dimecres de 20.30 a 21.30 h                   
Professional: Celeste Ayús

Taller dirigit a prendre consciència del 
cos i reforçar l’esquena, el centre i les 
cames combinat amb una part més 
lúdica.

INICIACIÓ AL MASSATGE  

Dijous de 19.30 a 20.30 h
Professional: Núria Asin

S’ha de dur roba còmoda, tovallola i 
oli o crema hidratant.

TALLERS I MONOGRÀFICS
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RELAXACIÓ
CONTRA L’ESTRÈS  

6, 20 i 27 d’octubre (3 sessions)
Dissabte de 12 a 13.30 h 
Preu: 22,38 € 
Professional: Lorena Moreno                 

Aprendrem a identificar i gestionar 
l’estrès mitjançant tècniques 
de respiració, de meditació i de 
gimnàstica mental.

ACTIVITATS MIGDIA

PILATES MIGDIA 

Dilluns de 14.15 a 15.15 h                   
Professional: Elisabeth Castejón

ANGLÈS CONVERSA MIGDIA

Dimarts de 14.15 a 15.15 h
Professional: Equip Judith Verbraken

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

FLEX & TONO MIGDIA  

Dijous de 14.15 a 15.15 h                   
Professional: Air Active
    

RECURSOS

TERÀPIA DEL RIURE  

Dilluns d’11 a 12 h                   
Professional: Elisabeth Castejón

COMUNICACIÓ NO VERBAL 

Dimarts de 17 a 18.30 h
Professional: Olga Morente

Saps que el nostre cos parla, té les 
seves raons i el seu propi llenguatge 
no verbal? El cos és un mapa que 
conté la nostra història.

CANVIA LA LLETRA, 
CANVIA LA VIDA   

Dimecres de 18.30 a 20 h                   
Professional: Ingrid Vieira

Si busques una vida més plena 
tens una eina molt senzilla al 
teu abast: l’escriptura. A través 
d’ella desenvoluparem la nostra 
intel·ligència emocional. 

COSMÈTICA NATURAL  

Dimecres de 20 a 21.15 h                   
Suplement de material: 25 €
Professional: A Granel, SCCL

TALLERS I MONOGRÀFICS
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TALLER DE 
LECTOESCRIPTURA 

G
Nivell 1: dijous de 10 a 11.30 h
Nivell 0: dijous d’11.30 a 12.30 h
Professional: Banc Solidari

3R: REUTILITZAR, 
REDUIR I RECICLAR   

Dijous de 19 a 20.30 h
Professional: A Granel, SCCL

Propostes transformadores que tots 
podem aplicar en el nostre dia a dia per 
revertir la insostenible situació actual.

ESTIMULACIÓ COGNITIVA  

Divendres de 17.30 a 18.30 h
Professional: A Granel, SCCL

Us proposem exercitar les  capacitats 
mentals i físiques a través de la 
música.

ORDRE I ARMARIS EFICIENTS

Del 19 
al 26 d’octubre (2 sessions) 
Divendres de 18 a 21 h
Preu: 29,84 € 
Professional: Sílvia Uceda, d’Armario 
Feliz

Inspirat en el mètode de Marie Kondo. 

AUTOMAQUILLATGE 
PER AL DIA A DIA  

26 d’octubre (1 sessió)
Divendres de 17.30 a 21.30 h
Preu: 19,90 €
Suplement de material: 4 €
Professional: Anna Mundet

Cal dur el maquillatge que tingueu a 
casa i un mirall de peu.

PERSONAL SHOPPER   

Del 23 al 30 de novembre (2 sessions)
Divendres de 18 a 21 h
Preu: 29,84 € 
Professional: Sílvia Uceda de Armario 
Feliz

AUTOMAQUILLATGE I RECOLLITS 
DE FESTA

24 de novembre (1 sessió)
Dissabte de 9.30 a 13.30 h
Preu: 19,90 €
Suplement de material: 4 € 
Professional: Anna Mundet

Cal dur el maquillatge que tingueu a 
casa i un mirall de peu.

TALLERS I MONOGRÀFICS
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DEGUSTACIÓ I NUTRICIÓ

TAST DE CERVESES  

Dilluns de 19.30 a 21 h (8 sessions)   
Preu: 59,68 €
Suplement de material: 25 €               
Professional: Demos Bertran (elvinet)

Ens aproparem a la cultura de la 
cervesa d’una manera lúdica: el 
procés d’elaboració, els ingredients, 
els tipus de cervesa, els països 
productors, les tècniques de tast, la 
cervesa i la vida social, etc. Cal dur 
tres gots o copes petites.

TAST DE VINS     

Divendres de 19.30 a 21 h 
(8 sessions)   
Preu: 59,68 €
Suplement de material: 25 € 
Professional: Demos Bertran (elvinet)

Cal dur tres copes de vi.

QUÈ POSO A LA CARMANYOLA? 

16 de novembre (1 sessió)
Divendres de 18 a 20 h   
Preu: 9,95 €
Suplement de material: 2 € 
Professional: Mercè Homar

Si uses la carmanyola a diari i estàs 
avorrit de fer sempre el mateix, això 
t’interessa. Donarem pautes sobre 
organització, coccions i textures alhora 
que proposarem opcions saludables i 
completes, tot fent un tastet.

ESMORZARS I 
BERENARS INFANTILS  

30 de novembre (1 sessió)
Divendres de 18 a 20 h   
Preu: 9,95 €
Suplement de material: 2 €
Professional: Mercè Homar

Alternatives saludables, tant dolces 
com salades, a la brioxeria i als 
embotit, que no haurien de consumir 
a diari. Idees ràpides, fàcils i atractives 
per als més menuts. Parlarem d’això i 
més, tot fent un tastet.

EL NADAL: 
ALTERNATIVES SALUDABLES

14 de desembre (1 sessió)
Divendres de 18 a 20 h   
Preu: 9,95 €
Suplement de material: 2 € 
Professional: Mercè Homar

Prendrem consciència de la quantitat 
d’aliments que ingerim aquests dies 
que no són apropiats per al nostre 
organisme (indigestions, augment 
de pes, cansament, tensions, etc.) i 
donarem alternatives saludables, tot 
fent un tastet.

TALLERS I MONOGRÀFICS
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HUMANÍSTICS I CIÈNCIES 
SOCIALS

HISTÒRIA DE L’ART

Dimarts de 10 a 11.30 h
Professional: Joan Cuevas

HISTÒRIA DE CATALUNYA

Dimarts de 10.30 a 12 h                   
Professional: Jorge Pisa

Analitzarem els episodis més 
rellevants de la història de 
Catalunya, per comprendre millor 
les conseqüències que aquests fets 
tenen actualment. 

LLENGÜES

ALEMANY DES DE ZERO  

Grup A: dimarts de 10.30 a 12 h
Professional: Equip Judith Verbraken
Grup B: dimecres de 18.30 a 20 h   
Professional: David Egea

ALEMANY 
CONVERSA BÀSICA

Dimecres de 20 a 21 h   
Professional: David Egea

S’han de tenir coneixements bàsics 
d’alemany.

ANGLÈS DES DE ZERO

Grup A: dilluns de 9.30 a 11 h                   
Professional: Equip Judith Verbraken
Grup B: dilluns de 20 a 21 h
Professional: Laura Blanch
Inici: 22 d’octubre (8 sessions)

ANGLÈS BÀSIC  

Grup A: dilluns de 18.30 a 20 h   
Inici: 22 d’octubre (8 sessions)
Professional: Laura Blanch
Grup B: dimecres de 17 a 18.30 h
Professional: Equip Judith Verbraken

ANGLÈS MITJÀ  

Dijous de 10.30 a 12 h   
Professional: Marina Torres

Cal saber: els temps verbals Simple 
Present, Simple Past, Present 
Continuous, Present Perfect, Future i 
Conditionals.

ANGLÈS PER VIATJAR  

Dijous de 12 a 13.30 h
Professional: Marina Torres

Cal saber: Simple Present i Simple 
Past (nivell elemental).

TALLERS I MONOGRÀFICS
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ANGLÈS CONVERSA  

Grup A: dilluns de 17 a 18.30 h  
Inici: 22 d’octubre (8 sessions)
Professional: Laura Blanch
Grup B: dimarts de 20 a 21.30 h
Professional: Equip Judith Verbraken
  

FRANCÈS DES DE ZERO    

Dimarts de 17.30 a 18.30 h                   
Professional: Equip Judith Verbraken

FRANCÈS BÀSIC    

Dimarts de 10 a 11.30 h                   
Professional: Equip Judith Verbraken

FRANCÈS CONVERSA  

Grup A: dimarts de 18.30 a 20 h  
Grup B: dimecres d’11.30 a 13 h                 
Professional: Equip Judith Verbraken

ITALIÀ DES DE ZERO   

Dimarts de 18.30 a 19.30 h                  
Professional: Maria José López

ITALIÀ MITJÀ  

Dimarts de 19.30 a 20.30 h                  
Professional: Maria José López

ITALIÀ CONVERSA I GRAMÀTICA

Dimarts de 20.30 a 21.30 h                
Professional: Maria José López

LLENGUA DE 
SIGNES INTERNACIONAL 

Dimarts de 18.30 a 20 h
Professional: Ivana Duzanec

Introducció a la llengua natural 
d’expressió, configuració gesto-
espacial i percepció visual de les 
persones sordes. Treballarem la 
llengua de signes, les estructures 
gramaticals, la mímica i l’expressió 
corporal.

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

Grup A (de 2 a 3 anys): dilluns de 
17.15 a 18.15 h
Grup B (de 3 a 4 anys): dilluns de 
18.15 a 19.15 h                   
Professional: Ivana Duzanec

Es requereix la participació activa de 
l’adult.

TALLERS I MONOGRÀFICS
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PSICOMOTRICITAT PER 
A NADONS I PARES 
(fins a 1 any)

Dilluns de 17.30 a 18.30 h
Professional: Marina Tsartsara

Basat en el Body-MindCentering 
(BMC®) treballarem els nostres 
reflexos i el desenvolupament 
ontogenètic a través de l’observació 
dels moviments del nostre nadó.

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

Grup A: dimarts d’11.30 a 12.30 h                   
Professional: Carla Coppa
Grup B: dijous de 12 a 13 h
Professional: A Granel

MÚSICA EN FAMÍLIA 
(d’1 a 2 anys) 

Dimarts de 12.30 a 13.30 h                   
Professional: Carla Coppa

MASSATGE I JOCS SENSORIALS 
(de 2 a 10 mesos)   

Divendres d’11.30 a 12.30 h                   
Professional: Amàlia Rivero

EXPRESSIÓ CORPORAL 
EN FAMÍLIA (a partir de 4 anys) 

Dissabte d’11 a 12 h                   
Professional: Núria Asin

Espai per descobrir noves maneres 
d’expressió a través del cos, el 
moviment, la música i el joc. Una 
oportunitat per enfortir el vincle, riure 
junts i passar-s’ho bé amb els petits 
de casa.

ACTIVITATS 
INFANTILS I JUVENILS

ZUMBA KIDS  

Grup A (de 6 a 8 anys): dilluns 
de 17.30 a 18.30 h         
Professional: Lorena Pérez
Grup B (de 8 a 13 anys): dimecres 
de 17.30 a 18.30 h
Professional: Sílvia Caufapé

GUITARRA MITJÀ (de 6 a 10 anys)

Dimarts de 17.15 a 18.15 h
Professional: Sebastian Gómez

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

BALLET (de 6 a 8 anys)  

Dijous de 17.30 a 18.30 h                   
Professional: Emanuele Sasso

TALLERS I MONOGRÀFICS
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DIBUIX (de 9 a 15 anys)  

Dijous de 17.30 a 19 h                   
Professional: Teresa Such

S’ha de dur un bloc d’esbós A4, 
un llapis HB, un llapis 2B, goma i 
maquineta.

HIP-HOP (de 8 a 12 anys)  

Dijous de 17.30 a 18.30 h                   
Professional: Lorena Pérez

ESPAI LABORATORI

Important: s’ha de dur l’ordinador por-
tàtil. 

PRODUCCIÓ 
MUSICAL (adults) 

5 d’octubre 
Divendres de 17 a 21.30 h
Preu: 31 € (1 sessió)
Professional: Cristóbal Saavedra

Introducció bàsica a la teoria i la pràc-
tica de les fases de producció d’un 
tema musical.

WORDPRESS (adults)     

Del 6 al 27 de novembre
Dimarts 18 a 21 h
Preu: 82,68 € (4 sessions)
Professional: Antonio Felices, de Stu-
dio Moare

Wordpress és un sistema de gestió 
de continguts (CMS) de codi obert 
per a la publicació de blogs i webs a 
internet.

ROBÒTICA LEGOWEDO 
(de 6 a 9 anys)  

Dimecres de 17.30 a 18.30 h
Preu: 57 € (10 sessions)
Professional: CreaTIC

LEGO Education WeDo és un sistema 
fàcil de programació molt intuïtiu, que 
ens mostra com la teconologia té un 
paper actiu en la vida quotidiana.

TECNOLOGIA CREATIVA 
(de 9 a 12 anys)  

Dimecres de 18.30 a 19.30 h
Preu: 57 € (10 sessions)
Professional: CreaTIC

Ens iniciarem en la programació 
d’animacions i jocs en 3D, d’una for-
ma intuitiva i divertida.

CREACIÓ GRÀFICA I SONORA 
(adults)   

Dimecres de 19.30 a 21 h
Preu: 74,60 € (10 sessions)
Professional: CreaTIC

Iniciació a la creació de música com-
putaritzada interactiva amb Pure Data.

TALLERS I MONOGRÀFICS
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ESPAI D’ INFORMÀTICA

Important: s’ha de dur l’ordinador por-
tàtil o el dispositiu indicat.

FOTOGRAFIES I VÍDEOS 

Dilluns de 9 a 10.30 h
Professional: per determinar

Aprendrem a passar-ho del mòbil 
l’ordinador, retocar les fotografies, edi-
tar vídeos i crear presentacions origi-
nals. S’ha de dur l’ordinador portàtil.

MÒBILS, WHATSAPP I 
XARXES SOCIALS 

Dilluns de 10.30 a 12 h
Professional: per determinar

Tens un telèfon intel·ligent però tens 
dubtes? Saps usar WhatsApp o vols 
comunicar-te a les xarxes socials 
com Facebook, Instagram, Twitter, 
Pinterest, etc.? S’ha de dur el telèfon 
intel·ligent.

MÓN GOOGLE    

Dimecres de 9.30 a 11 h
Professional: Elsa Ramos

Descobreix totes les aplicacions gra-
tuïtes que pots usar amb Google tant 
des del teu ordinador com des del 
teu mòbil o tauleta. S’ha de dur un 
d’aquests dispositius.

INTERNET I INFORMÀTICA 
BÀSICA        

Dimecres d’11 a 12.30 h
Professional: Elsa Ramos

Aprèn a treure rendiment, d’una manera 
divertida i fàcil, del teu ordinador portàtil 
i gaudeix de la gran finestra d’internet. 
S’ha de dur l’ordinador portàtil.

INFORMÀTICA A LA CARTA   

Dimecres de 12.30 a 14 h
Professional: Elsa Ramos

Pregunta tots aquells dubtes que tens 
i ningú et respon sobre el món de 
la informàtica i internet. S’ha de dur 
l’ordinador portàtil.

TALLERS I MONOGRÀFICS



21

EXPOSICIONS   
G

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

TXERNÒBIL: 
LA CIUTAT DEL SILENCI

Del 3 de setembre al 5 d’octubre
Fotografia
Professional: Jorge Franganillo, 
documentalista, professor i investigador 
de la Universitat de Barcelona
Vestíbul

La zona d’exclusió de Txernòbil és una 
de les regions amb més contaminació 
radioactiva del món arran de la catàstrofe 
nuclear del 1986. L’accident va forçar 
una evacuació precipitada de la població 
dels voltants i va deixar-hi un paisatge 
apocalíptic. Ningú no hi podrà viure en 
milers d’anys, mentre no s’hagi evaporat 
l’amenaça invisible que va escapar del 
reactor 4. L’àrea d’alienació que s’hi va 
haver d’establir inclou la ciutat de Prípiat, 
que llavors tenia una activa comunitat 
de 50.000 persones. D’aleshores ençà, 
roman inhòspita i fantasmal. El desastre 
va causar un dany irreparable d’un abast 
que és encara objecte de controvèrsia.
El dimarts 2 d’octubre a les 19.30 h 
es farà una xerrada relacionada amb 
aquest tema.

ACTIVITATS CULTURALS

ACTIVITATS 
CULTURALS
EXPOSICIONS

SORTIDES CULTURALS

CICLE CINEMA I MÚSICA 
“DO RE MI FA CINE”  

CONFERÈNCIES/ 
XERRADES/
COL·LOQUIS        

CICLE: AUTOCONEIXEMENT 
I MEDITACIÓ  

CONCERTS I ARTS 
ESCÈNIQUES    

Voleu rebre informació de les nostres 
activitats? Envieu-nos un correu a 
ccjosepmtriasipeitx@lleuresport.cat i us 
remetrem setmanalment el butlletí digital 
de les propostes d’activitats que es fan 
al Centre.
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ACTIVITATS CULTURALS

72 noms de Déu de la tradició jueva. 
Els mandales són utilitzats en moltes 
cultures com a instruments per a la 
contemplació de la divinitat i per a 
la meditació. Cada nom de Déu és 
l’essència de l’univers i representen la 
creació del món. D’aquest diàleg obert 
entre la bellesa i esplendor de les lletres 
hebrees i les formes mandàliques que 
les encercla neix aquest jardí: una 
invitació al silenci i la meditació

Visita comentada el dia 15 de 
novembre a les 18.30 h. No cal 
inscripció prèvia.

MUÑECAS ROTAS

Del 27 de novembre al 27 de 
desembre
Fotografia, projeccions i plafons 
explicatius
Professional: Sergio Sabini
Vestíbul, escales i tercera planta

El fotògraf fixa la mirada en el retrat 
de diferents nines que ha anat trobant 

VIDA AL MERCAT

Del 3 al 28 de setembre
Fotografia
A càrrec de Pere Estrada
Tercera planta

UNA MIRADA A LA COSTA EST DE 
GROENLÀNDIA

Del 8 al 30 d’octubre
Fotografia
Professional: Núria Noguera
Vestíbul

Selecció de fotografies d’un viatge a la 
costa est del país. El dia 16 d’octubre 
a les 19.30 h es farà una xerrada 
relacionada amb aquest tema.

ELS 72 NOMS DE DÉU DE LA 
CÀBALA JUEVA

Del 2 al 23 de novembre  
Pintura sobre seda
Professional: Tat Estrada
Vestíbul

Exposició de 72 petits mandales, el 
centre de cascun d’ells és un dels 
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ACTIVITATS CULTURALS

SORTIDES CULTURALS

Cal inscripció prèvia.
Preu: 9,95 € per persona

RUTA PARC DEL LABERINT, 
EL JARDÍ MÉS ANTIC DE 
BARCELONA

DIMECRES 3 D’OCTUBRE
A LES 10 h 
Punt de trobada: metro Mundet, al costat 
de les màquines cancel·ladores
Guia: Meritxell Carreres, llicenciada en 
Dret i guia oficial de Catalunya

El parc del Laberint d’Horta és el 
testimoni dels últims 200 anys de la 
història de la ciutat de Barcelona. El 
parc ocupa els terrenys d’una finca del 
marquès de Llupià, de Poal i d’Alfarràs, 
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llençades i desbaratades als Encants, 
aspirant a despertar amb les instantànies 
la consciència d’una societat que avui en 
dia continua necessitant d’oportunitats 
d’expressió contra el maltractament. 

Es farà una taula rodona sobre el 
tema el dimarts 27 de novembre a les 
19 h.

EVOLUCIÓN

Del 3 al 27 de desembre
Professional: Olga Rodríguez
Tercera planta

L’exposició “Evolución” neix del treball 
realitzat des de 2013. “Vaig començar 
a pintar per distreure’m, després de 
patir un brot del meu trastorn bipolar i 
més tard càncer de mama. Pintar s’ha 
convertit en una necessitat, i em fa sentir 
viva. El títol és per l’actitud en positiu 
davant les meves etapes, cosa que es 
reflecteix als meus quadres.”
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ACTIVITATS CULTURALS

un home molt il·lustrat i amant de la 
ciència. Els camins d’aquest parc i els 
seus edificis ens parlen de les visites 
de personalitats històriques importants, 
com els reis d’Espanya Carles IV, 
Ferran VII i Alfons XIII. Durada: 2 h.

RUTA BARCELONA MODERNISTA

DIVENDRES 19 D’OCTUBRE 
A LES 10 h 
Punt de trobada: entrada de l’Hotel Casa 
Fuster, passeig de Gràcia, 132 (jardinets 
de Gràcia)
Guia: Jorge Pisa, historiador i guia 
cultural

Una ruta de carrer per als principals 
espais de Barcelona on el modernisme 
va esdevenir un símbol d’identitat de 
Catalunya des de finals del segle XIX 
fins a principis del XX. Coneix quines 
van ser les seves característiques, els 
seus arquitectes més distingits, els 
principals mecenes i sobretot les obres 
arquitectòniques que van donar a la 
ciutat la fama actual, a més d’alguna 
sorpresa.

RUTA 1888, L’EXPOSICIÓ 
UNIVERSAL DE BARCELONA

DIJOUS 8 DE NOVEMBRE
A LES 10 h 
Punt de trobada: final de la Rambla, 
davant estàtua Colom (metro Drassanes)
Guia: Meritxell Carreres, llicenciada en 
Dret i guia oficial de Catalunya

L’Exposició de 1888 va ser el primer 
gran esdeveniment internacional 
que s’organitzà a Barcelona, i que 
va passar a la història com un model 
de desenvolupament.  Fou el primer 
gran pas de l’economia catalana 
cap a l’europeïtzació. Barcelona va 
experimentar una sèrie de millores i va 
posar en marxa noves infraestructures 
i serveis que millorarien la vida dels 
ciutadans, al mateix temps que donarien 
una imatge de modernitat de la ciutat a 
ulls dels visitants. Durada: 2.30 h. Punt 
Final: Arc de Triomf.
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ACTIVITATS CULTURALS

RUTA BARCELONA I EL CINEMA

DIVENDRES 16 DE NOVEMBRE 
A LES 10 h
Punt de trobada: rambla de Catalunya, 
34 (edifici Cedimatexsa)
Guia: Jorge Pisa, historiador i guia 
cultural

En aquesta ruta voltarem per als 
escenaris cinematogràfics de Barcelona 
i coneixerem els llocs de la ciutat que 
apareixen a multitud de pel·lícules. A 
més, parlarem una mica de cinema i 
dels cinemes. 
 

RUTA PETRAS ALBAS, EL RETIR 
D’UNA REINA 

DIUMENGE 2 DE DESEMBRE
A LES 10.30 h 
Punt de trobada: plaça del Monestir, 
davant l’església (FGC parada Reina 
Elisenda, 5 minuts caminant)
Guia: Meritxell Carreres, llicenciada en 
Dret i guia oficial de Catalunya

“El monestir de Pedralbes fou fundat 
l’any 1327 per la reina Elisenda de 
Montcada amb la intenció de retirar-s’hi 
un cop es quedés vídua. Aquesta ruta 
ens mostrarà 650 anys ininterromputs 
de vida monàstica enmig de tots els 
fets històrics que van marcar el pols de 
la ciutat. Un racó de retir i tranquil·litat 
que ha perdurat fins als nostres dies”. 
Excepcionalment es farà la sortida en 
diumenge perquè el primer diumenge 
de mes l’entrada al monestir és lliure. La 
visita, que serà de 2,5 h, s’ha de pagar 
igual que qualsevol altra visita.

RUTA EL BARRI DEL RAVAL

DIVENDRES 14 DESEMBRE
A LES 10 h
Punt de trobada: sortida metro Paral·lel, 
al costat del Teatre Apolo
Guia: Jorge Pisa, historiador i guia 
cultural

El Raval és un dels barris més antics de 
Barcelona, lloc de conreu, d’institucions 
religioses i de convents. En aquesta ruta 
coneixerem la història del barri i el seu 
patrimoni més destacat.
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CICLE CINEMA I MÚSICA 
“DO RE MI FA CINE”

EN LA CUERDA FLOJA

DIMECRES 10 D’OCTUBRE
A LES 19.15 h

Biopic del gran cantant de música 
country Johnny Cash i la seva dona i 
companya, June Carter. Cantant rebel, 
fora de la llei, heroi que va revolucionar 
la música i va forjar el seu estatus 
d’autèntic ídol nord-americà.

DOCUMENTAL 
LA MÚSICA ÉS VIDA

DIMECRES 24 D’OCTUBRE
A LES 19.15 h

La música és vida és un documental 
produït per Televisió de Catalunya que 
recull l’experiència de mesos d’uns 
estudiants de batxillerat de Sabadell 
que fan el seu treball de recerca sobre 
quins efectes pot tenir la música en els 
pacients d’Alzheimer. Els estudiants 
han estat assessorats i supervisats en 
el seu treball per la Fundació Pasqual 
Maragall, dedicada a la investigació de 
la malaltia d’Alzheimer.

Col·loqui posterior a càrrec de: Mireia 
Ortega, divulgadora científica, que ens 
parlarà sobre els efectes beneficiosos 
de la música per al nostre organisme. 

ACTIVITATS CULTURALS
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EL CONCIERTO

DIMECRES 7 DE NOVEMBRE
A LES 19.15 h

Andrei Filipovo treballa com a netejador 
en el Bolxoi, però fa trenta anys era 
el director d’orquestra del gran teatre 
rus. La seva negativa a desprendre’s 
dels seus músics jueus el va portar a 
l’ostracisme durant l’època de Bréjnev 
i ara viu dels records. Un dia, netejant 
el despatx del cap, llegeix una invitació 
per fax perquè l’orquestra del Bolxoi faci 
un concert a París. Decidit a prendre’s 
la revenja, Andrei reuneix els seus vells 
companys per intentar suplantar els 
actuals músics.

DOCUMENTAL JOAN MANÉN. 
VARIACIONS SENSE TEMA

DIMECRES 21 DE NOVEMBRE
A LES 19.15 h

Joan Manén és el gran compositor 
oblidat de Catalunya. El primer i únic 
violinista català internacional. Aquest 
documental destil·la l’essència del gran 
músic, així com les raons per les quals 

va ser esborrat de la història. Col·loqui 
posterior a càrrec de: Daniel Torres, 
director i productor del documental, i 
Daniel Blanch, president de l’Associació 
Joan Manén.

CONFERÈNCIES/ 
XERRADES/COL·LOQUIS    

G
Sala d’actes  
Aforament limitat

ASSETJAMENT ESCOLAR. QUÈ 
PODEM FER COM A MARES I 
PARES?

DIMECRES 26 DE SETEMBRE
A LES 19 h
Professional: Associació Pandora 
Psicologia

ACTIVITATS CULTURALS
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Parlarem sobre què és l’assetjament 
escolar i què no, alhora que es 
presentaran eines per saber detectar-
ho. També es facilitaran estratègies per 
fer front a l’assetjament escolar i què 
podem fer com a pares i mares per 
ajudar els nostres fills i filles.
Espai per compartir els nostres dubtes 
i inquietuds i resoldre la necessitat 
d’informació envers l’assetjament 
escolar.

TXERNÒBIL: 32 ANYS DESPRÉS

DIMARTS, 2 D’OCTUBRE
A LES 19.30 h
Professional: Jorge Franganillo, 
documentalista, professor i investigador 
de la Universitat de Barcelona 

Txernòbil, accident nuclear, 1986. Què 
va passar? Què hi ha ara a la zona 
d’exclusió? Es pot repetir la història? Les 
centrals nuclears abasteixen bona part 
de la nostra demanda energètica. Són 
segures, però? I dels residus, què se’n 
fa? Jorge Franganillo ens en parlarà, 
amb paraules planeres i amb imatges 
inèdites.
Conferència relacionada amb l’exposició
que es farà al vestíbul del centre cívic del
3 de setembre al 5 d’octubre.

GROENLÀNDIA

DIMARTS 16 D’OCTUBRE
A LES 19.30 h
Professional: Núria Noguera

Sabíeu que Groenlàndia és l’illa més 
gran del món després de l’illa-continent 
d’Austràlia, i la seva superfície es troba 
en un 84% coberta de gel permanent?
Després d’un viatge excepcional a la 
costa est del país, en comentarem 
alguns aspectes essencials i la vida 
dels seus habitants tot veient algunes 
de fotografies que mostren una natura 
impactant.
Conferència relacionada amb l’exposició 
que es farà al vestíbul del centre cívic del 
8 al 31 d’octubre. 

BENEFICIS DE LA MÚSICA PER A 
L’ORGANISME 

DIMECRES 24 D’OCTUBRE
A LES 19.15 h

Projectarem el documental La música és 
vida, un reportatge produït per Televisió 
de Catalunya que recull l’experiència de 
mesos d’uns estudiants de batxillerat 
de Sabadell que fan el seu treball de 

ACTIVITATS CULTURALS
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recerca sobre quins efectes pot tenir 
la música en els pacients d’Alzheimer. 
Els estudiants han estat assessorats 
i supervisats en el seu treball per la 
Fundació Pasqual Maragall, dedicada a 
la investigació de la malaltia d’Alzheimer.
Després del documental hi haurà un 
col·loqui posterior a càrrec de: Mireia 
Ortega, divulgadora científica, que ens 
parlarà sobre els efectes beneficiosos 
de la música per al nostre organisme. 

DOCUMENTAL I COL·LOQUI JOAN 
MANÉN. VARIACIONS 
SENSE TEMA

DIMECRES 21 DE NOVEMBRE
A LES 19.15 h

Joan Manén és el gran compositor 
oblidat de Catalunya. El primer i únic 
violinista català internacional. Aquest 
documental destil·la l’essència del gran 
músic, així com les raons per les quals 
va ser esborrat de la història. Després 
del documental hi haurà un col·loqui 
a càrrec de: Daniel Torres, director 
i productor del documental, i Daniel 
Blanch, president de l’Associació Joan 
Manén.

TAULA RODONA SOBRE 
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

DIMARTS 27 DE NOVEMBRE
A LES 19 h

Amb motiu del dia de la violència de 
gènere es farà una taula rodona amb els 
diferents enfocaments i visions sobre la 
violència de gènere.

PROJECCIÓ PEL·LÍCULA LUCES 
I XERRADA SOBRE LA MALFOR-
MACIÓ DE CHIARI

DIJOUS 29 DE NOVEMBRE
A LES 18 h
Projectarem la pel·lícula Luces i 
comptarem amb la presència del 
guionista, José Luis Pedrero

Luces és sobretot una història de 
superació i amor inspirada en fets reals, 
que narra l’esquinçadora història de Luz, 
una jove que somia amb ser ballarina, 
però que desgraciadament pateix una 
malaltia rara, anomenada Chiari, que 
la limita inexorablement per obtenir els 
seus objectius artístics.
Després de la pel·lícula, Domingo Ponce, 
de FEMACPA - Federación Española de 
Malformación de Chiari, ens farà una 
xerrada sobre la malaltia. 

ACTIVITATS CULTURALS

TI
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ACTIVITATS CULTURALS

CICLE: 
AUTOCONEIXEMENT 
I MEDITACIÓ

TENS ALGUNA FÒBIA? 

DIMARTS 18 DE SETEMBRE,
A LES 18.30 h
Professional: Andrés Moya

Com treballar les nostres emocions 
davant la por per evitar bloquejos 
(viatjar en avió, parlar en públic, coloms, 
escarabats, serps, conduir, espais 
oberts...). 

COM ATREURE LA BONA SORT? 
(1a part)

DISSABTE 20 D’OCTUBRE 
A LES 11.30 h
Professional: Andrés Moya

La sort és de paràmetres desconeguts, 
però tots coneixem persones que, facin 
el que facin tenen bona sort i d’altres 
altres que facin el que facin, tenen mala 
sort. Per què succeeix? Podem aprendre 
a tenir bona sort?
Parlarem sobre la diferència que hi 
ha entre l’atzar, com alguna cosa que 
succeeix en casos aïllats, per casualitat, 
i de la sort, “la bona sort”, que és aquella 
que podem construir conscientment i 
que té criteris de continuïtat, de repetició, 
és a dir, que prové de la “causalitat”.

COM ATREURE LA BONA SORT?
(2a part)

DISSABTE 10 DE NOVEMBRE 
A LES 11.30 h
Professional: Andrés Moya

Com reprogramar el nostre subconscient 
per apropar-nos a allò que desitgem i no 
a allò contrari.

L’AUTOCONEIXEMENT I 
L’AUTOACCEPTACIÓ 

DISSABTE 17 DE NOVEMBRE
A LES 11.30 h
Professional: Associació Pandora 
Psicologia

La capacitat de posar límits i 
l’autorespecte són indispensables 
per poder gaudir de relacions sanes 
i igualitàries, fugint de relacions de 
dependència o tòxiques. Però no és 
fàcil, i és un procés que parteix de 
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l’autoconeixement i l’autoacceptació. 
En què consisteix aquest procés 
d’autoconeixement; quan parlem 
d’autoacceptació, què volem dir? Les 
i pautes i estratègies que afavoriran 
aquest camí seran els continguts i motiu 
de reflexió i debat d’aquesta conferència.

EL NADAL EN FAMÍLIA

DISSABTE 1 DE DESEMBRE
A LES 11.30 h 
Professional: Andrés Moya

Intel·ligència emocional aplicada a 
les relacions. Pautes senzilles de 
comunicació i gestió emocional.

MEDITACIÓ

DIMECRES 12 DE SETEMBRE, 
3 D’OCTUBRE, 14 DE NOVEMBRE I 
19 DE DESEMBRE, 
A LES 19.30 h
I DISSABTE 27 D’OCTUBRE, 
A LES 11 h
Professional: M. Carmen Ruano, 
terapeuta

Amb la pràctica de la meditació 
entrenarem la ment per conèixer-nos 
més i arribar a la nostra consciència. 
Descobrirem com som i les qualitats 
que podem despertar en nosaltres, 
ja que algunes jeuen dormides. Com 
sempre, farem una xerrada introductòria 
i després la meditació.

PIANO OBERT

Hores per convenir
Sala d’actes
Cal inscripció prèvia

Encara no sabeu que el nostre 
magnífic piano està esperant que el 
vinguin a tocar? Molts músics s’han 
beneficiat ja d’aquest projecte. Feu la 
vostra reserva per correu electrònic a: 
ccjosepmtriasipeitx@lleuresport.cat

ACTIVITATS CULTURALS
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CONCERTS I 
ARTS ESCÈNIQUES

Lloc: sala d’actes
Aforament limitat 
Recollida d’entrades fins a 15 minuts 
abans a la recepció del centre 

 
CONCERT OINÉ ENSAMBLE

DIVENDRES 5 D’OCTUBRE 
A LES 20 h

Oiné Ensamble uneix les tradicions 
populars del sud d’Itàlia amb melodies 
de la música clássica napolitana. El 
projecte està impulsat per Giulia Venosa 
i Fabrizio Giannini, que van fer les seves 
primeres passes a Barcelona el 2015. 
I dos anys després han publicat el seu 
primer treball discogràfic, Figliole e 
Serpenti.

 
CONCERT YUCA AL CALIU 

DIVENDRES 19 D’OCTUBRE 
A LES 20 h

Yuca al Caliu és un viatge de cançons 
que porta des del Mediterrani fins a 
l’altre costat de l’Atlàntic. Buscant la 
intimitat i l’originalitat faran un passeig 

amb cançons que han fet parlar molt: 
cançó catalana, cançó espanyola, 
bolero, rumba,...En definitiva, melodies 
que tenen les arrels d’aquesta terra 
mediterrània i la influència llatina, que 
ja ens van atrapar per sempre temps 
enrere. Yuca al Caliu som: Laura Espejo,  
veu i percussió menor, i Chen Jiménez,  
veu i guitarra.

CONCERT PAULINE JASLET I 
HÉCTOR VALLS: LA LIRA DE CLIO

DIVENDRES 2 DE NOVEMBRE 
A LES 20 h

Us expliquem els secrets de la lírica. 
Llegendes, anècdotes històriques o el 
propi sentit de les paraules ens serviran 
per entendre i gaudir de l’univers de la 
lírica.

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/na: 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 
especialista a fer una sessió d’esti-
mulació 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 entre infant 
i adult respecte al joc, en un entorn 
agradable que organitza una sèrie 
atractiva d’activitats trimestrals a la 
quitxalla.
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 així successivament.
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NENS I NENES 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 i de les participants, per fo-
mentar la interacció entre infants, la 
cooperació i el respecte mutu.

NENS I NENES 7-12 ANYS 

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

Oferim un espai de trobada on 
es fomenta 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 i, 
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 in-
fants i les seves famílies per fomentar 
el temps de lleure compartit. Tanma-
teix, obrim el servei de ludoteca a to-
tes les famílies que durant la setmana 
no en poden fer ús. Els dissabtes que 
hi hagi activitats i espectacles familiars 
(més informació la pàgina següent) la 
Ludoteca romandrà tancada. Ens po-
dreu trobar a la sala d’actes del centre.

ACTIVITATS 
DESTACADES 

FG

DIA SENSE COTXES

DIVENDRES 21 DE SETEMBRE
Horari: de 16.30 a 19 h
Preu: gratuït
Lloc: al jardí del Clot d’en Salvi

Vine a gaudir d’una tarda en família on 
sortirem al carrer a jugar, com abans 
podien fer els nostres avis, sense cot-
xes, contaminació ni perills. Podreu 
jugar a jocs de taula, jocs de combes 
i jocs de plaça, com ara la  xarranca; 
a més podreu pintar tot el carrer amb 
guixos per poder deixar el carrer de la 
ciutat ple de colors.
No us ho perdeu!

LUDOTECA LA TARDOR
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ACTIVITAT DE FESTA MAJOR  
“DEU, NOU, VUIT... COMPTE 
ENRERE!”

DISSABTE 6 D’OCTUBRE
Horari: 11 h
Lloc: sala d’actes 
Professional: Patricia McGill

Vine amb la teva família a descobrir 
uns contes d’aquí a la Lluna i més 
enllà: fantasia astronòmica. A més po-
dràs fer-te un coet de papiroflèxia!
No t’ho perdis!
Organitza la Biblioteca Les Corts-Mi-
quel Llongueras i la Ludoteca La Tar-
dor

TIÓ DE NADAL

DIMECRES19 DE DESEMBRE
Horari: 18 h
Lloc: plaça Mossèn Josep Pedragossa

La Ludoteca La Tardor i el Centre Cí-
vic Joan Oliver “Pere Quart” conjun-
tament amb l’Associació de Comerç 
08028 us oferim que vingueu a fer ca-
gar el Tió d’una forma ben divertida, 
diferent i plena de sorpreses!
Organitza el Centre Cívic Joan Oliver 
“Pere Quart” i la Ludoteca La Tardor 
amb la col·laboració de Les Corts Co-
merç 08028.

ESPECTACLES 
I ACTIVITATS 
FAMILIARS 

FG

CONCERT PER A INFANTS
I FAMÍLIES: “COMBOS DE
L’ESCOLA DE MÚSICA 
AMALGAMA”

DISSABTE 24 DE NOVEMBRE
Horari: 11 h
Lloc: sala d’actes
Professional: nois i noies estudiants 
de l’escola de música Amalgama

Vine a gaudir d’un concert dels nois 
i noies de l’escola de música Amal-
gama. Tota la família podrà passar 
una bona estona i aprendre sobre els 
instruments i les peces que tocaran 
els membres del grup. Aquesta acti-
vitat pretén fomentar l’educació entre 
iguals i potenciar la capacitat dels més 
joves de mostrar les seves habilitats i 
coneixements als infants i als adults.

TALLER DE CASTANYOLES

DISSABTE 15 DE DESEMBRE
Horari: 11 h
Lloc: sala d’actes
Professional: Olga Ponce

Vine a gaudir en família d’un taller de 
castanyoles on aprendràs molt sobre 
aquest instrument de percussió. En 
aquest taller podràs crear una petita 
peça musical a través de jocs, dinà-
miques de sons, etc. Aquesta activitat 
és complementària al XIXè Cicle de 
Clàssica a les Corts i està relacionada 

LUDOTECA LA TARDOR
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amb el concert familiar De França i 
Espanya amb AMOR del diumenge 4 
de novembre.

PROGRAMACIÓ FAMÍLIES

SETEMBRE: “COMENÇA EL 
CURS”  

LA PANERA DELS TRESORS 

Divendres 14
Lloc: Ludoteca 
Horari: a partir de les 10 h  

LES CAPSES MISTERIOSES 

Divendres 21
Lloc: Ludoteca 
Horari: a partir de les 10 h  

EL CIRCUIT DELS SENTITS

Divendres 28
Lloc: sala 5 
Horari: a partir de les 10 h  

OCTUBRE: “JA HA ARRIBAT LA 
TARDOR!” 
EL BOSC DE LA TARDOR

Divendres 5
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10 h 

PINTEM AMB ELS COLORS DE 
LA TARDOR

Divendres 19
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10 h  

EL GUST DE LA TARDOR

Divendres 26
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10 h 

NOVEMBRE: “APRENEM 
JUGANT!”  

EL SO AMAGAT

Divendres 2
Lloc: sala 5
Horari: de 10 h a 11 h 

EL CAMÍ DIVERTIT

Divendres 9
Lloc: sala 5
Horari: de 10 h a 11 h 

JUGUEM AMB FANG

Divendres 16
Lloc: sala 5
Horari: de 10 h a 11 h 

EXPERIMENTEM AMB PASTA DE 
FARINA I SAL

Divendres 23
Lloc: sala 5
Horari: de 10 h a 11 h 

LUDOTECA LA TARDOR
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FEM UN MARC DE FOTOS

Divendres 30
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10 h 

DESEMBRE: “QUIN FRED!”  
UN PAISATGE MOLT FRED!

Divendres 14
Lloc: Ludoteca 
Horari: a partir de les 10 h 

FEM UN REGAL

Divendres 21
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10 h  
 

VISITES ESCOLARS

Les visites escolars són activitats semi- 
dirigida, adaptades a cada nivell educa-
tiu i acompanyades per educadors/es de 
la Ludoteca, que pretenen contribuir a 
l’educació infantil mitjançant el joc com 
a principal eina pedagògica.

FINALITAT I OBJECTIUS

Les visites escolars tenen com a finalitat 
oferir activitats per al desenvolupament 
dels infants mitjançant el joc, de manera 
lliure i espontània i contribuir al  desen-
volupament dels aspectes  cognoscitius 
i afectius de la personalitat dels individus 
des de la infància per facilitar-ne la inser-
ció al medi sociocultural on han  de viure i 
afavorir-ne la complementarietat educati-
va (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 de les sessions serà escollida 
per als professors/es o responsables 
del grup en la reserva. A més, s’ofe-
reix la possibilitat de combinar-les amb 
activitats de la Biblioteca Les Corts-Mi-
quel 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

LUDOTECA LA TARDOR
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XIX CICLE CLÀSSICA A LES CORTS

XIX CICLE 
CLÀSSICA 
A LES 
CORTS

Horari: 18 h
Lloc: sala d’actes
Preu: entrada general 4,50 €
Infants menors de 12 anys gratuït
Venda d’entrades: anticipadament 
a partir del dilluns de la mateixa 
setmana del concert i fins que 
s’esgotin les entrades.
Aforament limitat

Els dimecres del mes d’octubre i 
novembre es farà un cicle de cine-
ma i música “Do re mi fa cine” al 
qual esteu tots convidats de forma 
gratuïta.
Vegeu pàg. 26.

SOUNDING IMAGES

DIUMENGE 21 D’OCTUBRE
A LES 18 h
Preu: entrada general 4,50 €

SoundingImages (imatges sonores) 
és un concert a duo (piano i violon-
cel) amb les composicions inspira-
des en la relació entre la música i la 
imatge. SoundingImages forma part 
del corrent neoclàssic, un estil que 
uneix la creació musical contem-
porània amb la tradició clàssica.
Karolis Biveinis, piano i composició
i Eduard Raventós, violoncel·lista
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DIVINA MYSTERIA: FIGURIS 
POETICIS

DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE
A LES 18 h
Preu: entrada general 4,50 €

El programa del concert, Figuris 
Poeticis, pretén situar i dibuixar una 
gamma de figures retòriques que 
dissenyen la poètica del discurs mu-
sical de determinats compositors 
del segle XVII i XVIII, com Marin 
Marais o Domenico Scarlatti, entre 
d’altres. 

Pavel Amilcar, violí barroc
Thor Jorgen, viola da gamba

TALLER DE 
CASTANYOLES 

FG
DISSABTE 15 DE DESEMBRE
A LES 11 h
A càrrec d’Olga Ponce, ballarina, 
coreògrafa, pedagoga de dansa 
espanyola i concertista de 
castanyoles.

Vine a gaudir en família d’un taller 
de castanyoles on aprendràs molt 
sobre aquest instrument de percus-
sió. En aquest taller podràs crear 
una petita peça musical a través de 
jocs, dinàmiques de sons, etc. 

DE FRANÇA I ESPANYA, 
AMB AMOR  

F
DIUMENGE 4 DE NOVEMBRE
A LES 18 h
Preu: entrada general 4,50 €

Música per a petits i grans espec-
tadors. Composada per tres músics 
amics: Debussy, Granados i Albéniz.
Potser són obres de diferents llen-
guatges, però amb un mateix im-
puls: l’amor.
Debussy dedica el seu àlbum de 
“fràgils peces per a piano” a la seva 
filla petita.
Granados escriu amb passió i un 
alè de nostàlgia i tendresa, compar-
tint els seus sentiments més íntims.
Albèniz reflexa en Sevilla el seu 
enamorament d’una ciutat que mar-
ca les tendències musicals de tota 
una època.

Olga Kobékina, piano i comentaris
Olga Ponce, dansa i castanyoles

XIX CICLE CLÀSSICA A LES CORTS
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POESIA AL PIANO 
BATECS POÈTICS

G
DIMECRES 28 DE NOVEMBRE
A LES 19.30 h

El dia 28 de novembre a les 19.30 
h tindrà lloc un recital poètic ame-
nitzat per al pianista Danor Quinte-
ros i conduït per la poeta i creadora 
escènica Júlia Bel. Convoquem a 
totes les entitats del barri i poetes 
amateurs que vulguin participar 
d’aquest recital musicat. Si vols 
partricipar-hi envia un correu elec-
trònic a mayrojas@lleuresport.cat 
abans del dia 14 de novembre. Tots 
els participants rebran una entrada 
doble per un concert del XIXè Cicle 
de Clàssica a les Corts.

TROBADES: 
EUROPA - SUDAMÈRICA

DIUMENGE 2 DE DESEMBRE
A LES 18 h
Preu: entrada general 4,50 €

Danor Quinteros, guanyador de la 
13a edició del CIM, farà un recital 
basat en alguns dels clàssics del re-
pertori europeu i d’Amèrica del Sud. 
Es mostraran les diferències en estil 
i idiosincràsia pròpia de la cultura 
de tots dos continents. Alhora, tam-
bé descobrirem algunes influències 
en la música llatinoamericana, here-
tades d’Europa, especialment de la 
tradició francesa.

Danor Quinteros, Piano

DUO VALLÉS VERA

DIUMENGE 16 DE DESEMBRE
A LES 18 h
Preu: entrada general 4,50 €

En aquesta ocasió el Duo Vallés 
Vera ens oferirà un concert on po-
drem escoltar clàssics del repertori 
des d’una nova perspectiva, amb 
noves sonoritats i una visió més 
personal. Podrem gaudir d’obres de 
Prokófiev, Franck i Bartók arranja-
des per a saxòfon i piano.

Miguel Vallés, saxo
Elisabeth Vera, piano

Cloenda del XVIII Cicle de Clàssica a 
les Corts a càrrec de Joan Vives, músic 
i locutor-redactor de Catalunya Música.
La recaptació d’aquest concert anirà 
destinada a La Marató de TV3

XIX CICLE CLÀSSICA A LES CORTS

F
ot

og
ra

fia
: D

an
or

 Q
ui

nt
er

os
F

ot
og

ra
fia

: D
uo

 V
al

lé
s 

V
er

a



41

ENTITATS

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 di-
lluns a dijous de 17 a 20 h
Més informació: 934 480 238 i 
www.bancsolidari.org

Grup de dol
Parelles: dijous de 17 a 20 h
Pares: divendres de 17 a 20 h 
Organitzat per al 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
Primera visita amb hora concertada 
al telèfon 650 405 701

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 disposició tant d’entitats com 
de particulars i empreses.
Són sales que s’adapten a diverses 
activitats:
• Reunions
• Concerts
• Assajos musicals

• Tallers
Preus públics per a particulars i em-
preses:
- Sala d’actes: 70 €/h + IVA
- Sales polivalents: 15 €/h + IVA 
Preus especials per a organitza-
cions sense ànim de lucre.
Consulteu-ne la disponibilitat i el 
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 espe-
cialistes, músics emergents, entitats 
i ciutadans, amb la finalitat de de-
cidir conjuntament una programació 
estable del Cicle de Clàssica a Les 
Corts.

ESPAI DE COCREACIÓ

Aquest és un servei d’acompa-
nyament per al desenvolupament 
de projectes d’investigació artística, 
de tot tipus de disciplines. Sales per 
assajar, connexió amb el teixit asso-
ciatiu 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 perquè feu 
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
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SETEMBRE

Del 3 de set. al 5 d’oct. De 9 a 21 h “Txernòbil: la ciutat del silenci” Exposició Pàg. 21

Dimecres 12 A les 19.30 h Despertem la nostra consciència: meditació 1a conferència taller Pàg. 31

Dimarts 18 A les 18.30 h Tens alguna fòbia? Conferència Pàg. 30

Dimecres 26 A les 19 h Assetjament escolar. Què podem fer com a ma-
res i pares?        

Conferència Pàg. 27

OCTUBRE

Dimarts 2 A les 19.30 h Txernòbil: 32 anys després Conferència Pàg. 28

Dimecres 3 A les 10 h Parc del Laberint, el jardí més antic de Barcelona Sortida Pàg. 23

Dimecres 3 A les 19.30 h Despertem la nostra consciència: meditació 2a conferència taller Pàg. 31

Divendres 5 A les 20 h Oiné Ensamble Concert Pàg. 32

Del 8 al 30 d’oct. De 9 a 21 h Una mirada a la costa est de Groenlàndia Exposició Pàg. 22

Dimecres 10 A les 19.15 h Pel·lícula: En la cuerda floja Cinema Pàg. 26

Dimarts 16 A les 19.30 h Groenlàndia Conferència Pàg. 28

Divendres 19 A les 10 h Ruta Barcelona modernista Sortida Pàg. 24

Divendres 19 A les 20 h Yuca al Caliu Concert Pàg. 32

Dissabte 20 A les 11.30 h Com atreure la bona sort (1a part) Conferència Pàg. 30

Diumenge 21 A les 18 h Sounding Images Clàssica Les Corts Pàg. 38

Dimecres 24 A les 19.15 h Documental i xerrada La música és vida Cinema Pàg. 26 

Dissabte 27 A les 11 h Despertem la nostra consciència: meditació 3a conferència taller Pàg. 31

AGENDA
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NOVEMBRE

Del 2 al 23 De 9 a 21 h “Els 72 noms de déu de la Càbala jueva” Exposició Pàg. 22

Divendres 2 A les 20 h Pauline Jaslet i Héctor Valls: “La lira de Clio” Concert Pàg. 32

Diumenge 4 A les 18 h De França i Espanya, amb amor Clàssica Les Corts Pàg. 39

Dimecres 7 A les 19.15 h Pel·lícula: El concierto Cinema Pàg. 27 

Dijous 8 A les 10 h 1888, l’Exposició Universal de Barcelona Sortida Pàg. 24

Dissabte 10 A les 11.30 h Com atreure la bona sort (2a part) Conferència Pàg. 30 

Dimecres 14 A les 19.30 h Despertem la nostra consciència: meditació 4a conferència taller Pàg. 31

Dijous 15 A les 18.30 h Visita guiada exposició “72 noms de Déu...” Exposició xerrada Pàg. 22

Divendres 16 A les 10 h Ruta Barcelona i el cinema Sortida Pàg. 25

Dissabte 17 A les 11.30 h L’autoconeixement i l’autoaceptació Conferència Pàg. 30 

Diumenge 18 A les 18 h Divina Mysteria: Figuris Poeticis     Clàssica Les Corts Pàg. 39

Dimecres 21 A les 19.15 h Documental i xerrada Joan Manén. Variacions 
sense tema

Cinema Pàg. 27 

Dimarts 27 A les 19 h Violència de gènere Taula rodona Pàg. 29

Del 27 nov. al 27 des. De 9 a 21 h “Muñecas rotas” Exposició Pàg. 22

Dimecres 28 A les 19.30 h Poesia al piano Batecs poètics     Recital musicat Pàg. 29

Dijous 29 A les 18 h Pel·lícula Luces i xerrada malformació Chiari Cinema i conferència Pàg. 40 

DESEMBRE

Del 3 al 27 De 9 a 21 h “Evolución” Exposició Pàg. 23

Dissabte 1 A les 11.30 h EL Nadal en família Conferència Pàg. 31 

Diumenge 2 A les 10.30 h Ruta Petras Albas, el retir d’una reina Sortida Pàg. 25

Diumenge 2 A les 18 h Trobades: Europa - Sud-Amèrica Clàssica Les Corts Pàg. 40

Divendres 14 A les 10 h Ruta el barri del Raval Sortida Pàg. 25

Dissabte 15 A les 11 h Taller de castanyoles Clàssica Les Corts 
Familiar

Pàg. 39

Diumenge 16 A les 18 h Duo Vallés Vera Clàssica Les Corts Pàg. 40

Dimecres 19 A les 19.30 h Despertem la nostra consciència: meditació 5a conferència taller Pàg. 31

AGENDA
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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

TRAVESSERA D
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ORTS

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
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