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NORMATIVA D’INSCRIPCIONS PRESENCIALS

DATES D’INSCRIPCIONS ALS TALLERS
 

RENOVACIONS: del 25 de febrer fins al 10 
de març.
Pots fer la teva renovació en línia

NOVES INSCRIPCIONS: de l’11 de març 
fins que se n’exhaureixin les places.
Horari: de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Inici d’activitats: dilluns, 1 d’abril
Final d’activitats:  dilluns, 17 de juny

IMPORTANT: la cloenda d’activitats serà 
el dimarts 18 de juny
Els tallers consten de 10 sessions, d’un dia 
a la setmana.

Preu taller d’1 hora a la setmana: 49,73 € 
Preu taller d’1,5 hores a la setmana: 74,60 € 
Preu taller infantil i juvenil: 41,10 €
Preu promoció 2 activitats:* 75,75 € 
* Promoció vàlida per a dues activitats de 
matí i/o migdia d’1 hora cadascuna.

DATES D’INSCRIPCIONS A LA LUDOTECA

RENOVACIONS: del 25 de març  al 5 d’abril
NOVES INSCRIPCIONS: a partir del 8 d’abril  
i després de l’inici del trimestre fins que se 
n’exhaureixin les places.
Horari: de 10 a 13 h i de 16.30 a 19.30 h 
Inici del trimestre: dimarts, 23 d’abril
Final del trimestre: divendres, 21 de juny

• El pagament del taller s’ha de fer 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 ban-
cari, com màxim dos dies.
• En cap cas no es reservarà plaça per telèfon. Les ins-
cripcions es faran presencialment i per ordre d’arribada.
• En les inscripcions a la ludoteca cada persona pot ins-
criure-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 complir 
una assistència i participació mínima i continuada al ser-
vei. Les famílies perdran la plaça en cas d’un mes d’ab-
sència continuada sense comunicació  al centre. La seva 
plaça passarà automàticament al primer/era de la llista 
d’espera i així successivament.
• El centre es reserva el dret de suspendre les activitats 
que no tinguin un nombre mínim de participants. Aquest 
mínim  està a disposició de les persones usuàries.
• En cas que un usuari o usuària es doni de baixa d’un 
taller al qual  s’ha inscrit, haurà de notificar-ho durant el 
període de devolucions (del 25 de febrer al 29 de març).

• L’import es retornarà mitjançant targeta o transferèn-
cia bancària.
• Una vegada començats els tallers, l’1 d’abril, no 
es retornarà l’import de la inscripció. Només es re-
tornarà l’import, durant les dues primeres setmanes del 
curs, a les persones que presentin un informe mèdic 
que demostri que no poden realitzar el taller.
• La possibilitat de canvi de taller només es considerarà 
durant la primera setmana dels cursos i no s’abonarà 
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.
• Les persones amb discapacitat tindran un descomp-
te d’entre el 50 % i el 75 % segons el cas. Consulteu 
al centre.

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS EN LÍNIA

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

ACTIVITATS 
DESTACADES CONVOCATÒRIA OBERTA 

LES CORTS COMÈDIA 
N

Aquest juliol engeguem un nou projec-
te anomenat “Les Corts Comèdia”. És 
una proposta d’entreteniment que aco-
llirà tres espectacles de qualsevol índole: 
monòlegs, improvisacions humorístiques, 
obres de teatre, etc. 

Si teniu una companyia amb un projecte 
definit i voleu participar-hi, obrim la con-
vocatòria de selecció per formar-ne part. 
Data límit: 30 d’abril. Consulteu-ne les ba-
ses a la nostra web:
barcelona.cat/ccjosepmtriasipeitx

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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CONVOCATÒRIA PER A JOVES 
“COMBO FRIKI”

N
Si tens menys de 35 anys i tens algun in-
terès cultural vine i participa en la nit del 
“Combo Friki”. Totes les propostes són 
benvingudes: cosplay, música, projec-
cions, teatre, monòlegs, rol en viu, jocs de 
taula, cultura japonesa, etc. 

T’oferim l’espai del Centre Cívic Josep M. 
Trias i Peitx, un escenari-tarima al jardí i la 
sala d’actes. Podràs donar-te a conèixer, 
guanyar seguidors i gaudir d’una nit espe-
cial pensada per a tu i altres joves amb els 
mateixos interessos.

“Combo Friki” tindrà lloc al mes d’octubre, 
així que envia’ns la teva proposta a 
culturatriasipeitx@lleuresport.cat!

ELS LLIBRES ES MOUEN - 
INTERCANVI DE LLIBRES 
PER SANT JORDI

DIMARTS 23 D’ABRIL, DE 10 A 21 h
Lloc: vestíbul del Centre Cívic, planta 
baixa

Per setè any consecutiu fem una reco-
llida de llibres de l’1 al 18 d’abril, per a 
l’intercanvi posterior. Normativa: 1 llibre = 
1 punt, amb un màxim de 10 llibres. No 
s’acceptaran llibres de text, enciclopèdies 
o llibres fets malbé. 

ACTIVITATS DESTACADES
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XX CICLE CLÀSSICA A LES CORTS

XX 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 se n’exhaureixin 
les entrades.
Aforament limitat

HÄNDEL I TELEMANN, 
UNA AMISTAT BOTÀNICA

DIUMENGE 7 D’ABRIL
A LES 18 h
Preu: entrada general 4,50 €

El programa que interpretarà Projecte 
Arbarok pren com a punt de partida la co-
rrespondència que van mantenir aquests 
dos compositors mostrant l’interès comú 
per la música i la botànica.
David Corominas – flauta travessera
Enric Riera – violí
Marta Sala – violoncel
Jordi Reguant – clavecí 
Obres de G. F. Händel i G. P. Telemann
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XX CICLE CLÀSSICA A LES CORTS

CONCERT D’ORGUE I CANT 

DIUMENGE 5 DE MAIG
A LES 18 h
Preu: entrada general 4,50 €

Mercè Sanchís és titulada superior 
d’orgue, piano, clavecí i música de cam-
bra. Ha fet concerts per tot Europa com 
a solista i acompanyant de diverses for-
macions. És l’organista de l’Escolania de 
Montserrat.
Carme Miró, soprano formada a Viena, ha 
realitzat concerts d’oratori, àries antigues, 
cançó catalana i lied alemany amb diver-
ses formacions vocals i instrumentals.
Mercè Sanchís – orgue
Carme Miró – soprano
Obres de P. Joan Cererols, Claudio Mon-
teverdi, Francesc Valls, P. Antoni Soler, 
Joan Baptista Cabanilles.
Aquest concert es realitzarà a la parròquia 
del Remei (pl. de la Concòrdia, 1)

CANÇONS DE BRESSOL 
I ALTRES HISTÒRIES

F
DIVENDRES 24 DE MAIG
A LES 18 h
Preu: entrada general 4,50 €
Infants menors de 12 anys: gratuït

Concert per a soprano i guitarra clàs-
sica, dedicat a la música de  Montsal-
vatge, Heitor Villa-Lobos, Falla,  
Guastavino... Acompanyant les cançons 
s’explicarà una història dedicada als 
més petits (a partir de 3 anys).
Romina Krieger – soprano
Sergi Vicente – guitarra
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MÚSICA PER A LA INTEGRACIÓ

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

La Camerata Internacional de Barcelo-
na (CIB) està conformada per músics 
talentosos de diferents nacionalitats 
amb un alt nivell tècnic i humà.
En les seves presentacions es conso-
liden en un format cambrístic, la qual 
cosa permet oferir actuacions amb re-
sultats d’alt nivell artístic, abordant re-
pertori dels diferents períodes des del 
barroc fins a les principals obres de la 
música moderna.
Violins - José David Fuenmayor, Miguel 
Castillo, Andrea Larez, Lluis Agustí, Soizic 
Beaucourt
Violes - Cesar Gonzalez, Alissandra  
Baptista
Violoncels - Anafrancis Sanz, Juan Carlos 
Rodríguez, Karen Lamus
Contrabaix - Yordano Nuñez
Director - Régulo Sarmiento
Aquest concert es realitzarà al Jardí del 
Clot de’n Salvi

AMERICAN NOCTURNE

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

Concert de lírica contemporània ame-
ricana de compositors dels segles XX i 
XXI com Bernstein, Gershwin i Barber, 
entre d’altres. Seran interpretades amb 
la qualitat vocal de la soprano Paula 
Nogueira i el virtuosisme al piano de 
Montse Pujol. 
Montse Pujol – pianista
Paula Nogueira – soprano
Obres de L. Bernstein, Samuel Barber, 
Gian Carlo Menotti, Kirke Mechem i 
George Gershwin.

XX CICLE CLÀSSICA A LES CORTS

F
ot

og
ra

fia
: J

ua
n 

C
ar

lo
s 

R
od

rí
gu

ez

F
ot

og
ra

fia
: M

on
ts

e 
P

uj
ol

 i 
P

au
la

 N
og

ue
ira



9

EXPOSICIONS 
G

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

SANT JORDI EL FAS TÚ  

Del 2 al 30 d’abril
Tècniques diverses
Vestíbul

Aquesta exposició serà una experièn-
cia participativa oberta a tothom. Quants 
cops has sentit la frase: “tothom porta un 
artista dins seu”? Doncs ara és el moment 
de demostrar-ho. Vine al Centre Cívic i tro-
baràs un llenç en blanc per dibuixar algun 
motiu o missatge relatiu a Sant Jordi. 

ACTIVITATS CULTURALS

ACTIVITATS 
CULTURALS
EXPOSICIONS

SORTIDES CULTURALS

CONFERÈNCIES

CICLE: AUTOCONEIXEMENT 
I MEDITACIÓ

PIANO OBERT

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

Exposició dels treballs realitzats pels/les 
alumnes de pintura i aquarel·la dels dife-
rents nivells.  Motius, formats i mètodes 
pictòrics sempre sorprenents. 

SORTIDES CULTURALS
 

Cal inscriure-s’hi prèviament
Preu: 9,95 € per persona

BARCELONA I LA 
SEGONA REPÚBLICA

N
DIJOUS 11 D’ABRIL 
A LES 17 h
Punt de trobada: plaça Sant Jaume  
(entrada del restaurant Pans & Co)
Guia: Salvador Lou, historiador i guia de 
Barcelona Rebelde
Durada: 2 hores

REFLEXOS 

Del 6 al 31 de maig 
Vestíbul 

Exposició de l’alumnat de fotografia sobre 
els reflexos en tots els seus vessants. 

PINZELLADES 

Del 3 al 28 de juny
Tècniques diverses
A càrrec dels/les alumnes dels tallers 
d’arts plàstiques del centre
Vestíbul, escales i tercera planta
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ACTIVITATS CULTURALS

BARCELONA 
ANTIFRANQUISTA

N
DIJOUS 9 DE MAIG 
A LES 17 h
Punt de trobada: plaça de l’Àngel, al 
costat del metro Jaume I (L4) 
Guia: Salvador Lou, historiador i guia de 
Barcelona Rebelde
Durada: 2 hores

Ruta històrica en la qual coneixerem com 
es va assentar a la ciutat de Barcelona la 
dictadura durant els primers anys de la 
postguerra i com des de ben d’hora els 
treballadors, estudiants i altres sectors 
populars van anar desplegant una crei-
xent resistència a aquesta. Descobrirem 
alguns dels edificis que albergaven les 
institucions més fosques de la dictadura, 
espais emblemàtics en els quals van tenir 
lloc algunes de les grans mobilitzacions 

11

Una ruta històrica que comença amb la 
proclamació de la República després de 
les eleccions municipals de 1931 i acaba 
amb la victòria del Front d’Esquerres al 
febrer de 1936 i els successos previs al 
cop militar. Durant el passeig descobrirem 
esdeveniments històrics claus com l’apro-
vació de l’Estatut de 1932 o la insurrecció 
d’octubre de 1934. 

BARCELONA 
MÀGICA I MISTERIOSA

DIVENDRES 26 D’ABRIL
A LES 10.30 h
Punt de trobada: passeig de Gràcia 1, al 
costat de l’Apple Store
Guia: Jorge Pisa, historiador i guia cultural 
Durada: 2 hores

La història de Barcelona està plena de lle-
gendes i profecies. Coneixes les profecies 
que vaticinen la desaparició de la ciutat?, 
que un torrent subterrani, conegut com el 
riu de Santa Eulàlia, creua el centre de 
Barcelona?, o que el passeig de Gràcia 
està ple de ratpenats? Descobreix això i 
molt més amb aquesta ruta.
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ACTIVITATS CULTURALS

obreres, estudiantils i veïnals, o van renéi-
xer demandes democràtiques nacionals 
catalanes. 

BARCELONA ROMANA

DIVENDRES 24 DE MAIG
A LES 10.30 h
Punt de trobada: plaça de l’Àngel, al cos-
tat del metro Jaume I (L4) 
Guia: Jorge Pisa, historiador i guia cultural 
Durada: 2 hores

Barcelona és una ciutat amb més de 2.000 
anys d’història. La colònia Iulia Augusta Fa-
ventia Paterna Barcino va ser fundada en 
temps de l’emperador August. Descobreix els 
secrets arqueològics de la Barcino romana 
amb una ruta en la qual podràs visitar-ne els 
espais més emblemàtics, com la porta Prae-
toria, el temple d’August o l’aqüeducte que 
proveïa d’aigua a la ciutat, i en la qual també 
coneixeràs secrets que poca gent coneix.

BARRI DE SANT ANDREU

DIVENDRES 7 DE JUNY
A LES 10.30 h
Punt de trobada: metro Fabra i Puig (sor-
tida Passeig Fabra i Puig)
Guia: Jorge Pisa, historiador i guia cultural 
Durada: 2 hores

Amb aquesta ruta coneixerem el nucli 
antic de Sant Andreu del Palomar, pas-
sejant pels seus vials principals, Rambla 
Fabra i Puig i Gran de Sant Andreu, i co-
neixerem la història del barri, els seus edi-
ficis més representatius i alguns dels seus 
establiments singulars.
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ACTIVITATS CULTURALS

CONFERÈNCIES
G

Sala d’actes  
Aforament limitat

M’ESTIMO MOLT 

DISSABTE 11 DE MAIG
A LES 11 h
Professional: Associació Pandora Psicologia

Estimar-se i tenir una autoestima sana i 
equilibrada no sempre és fàcil. Com a do-
nes, a més, hem interioritzat una sèrie de 
creences envers el que suposadament  
“hem de ser com a dones” que no han fa-
cilitat una visió positiva i autosuficient de 
nosaltres. Com mostrar el millor de mi?, 
com expressar-me i ser jo mateixa?, com 
aconseguir tenir seguretat dins meu?
En aquesta conferència exposarem algu-
nes de les claus de seguretat personal i 
de comunicació per afavorir una millor re-
lació envers mi mateixa.

PRESENTACIÓ LLIBRE: “A TRENTA 
CENTÍMETRES DE TERRA” 

DIJOUS 16 DE MAIG, 
A LES 19 h
Professional: Josep M. Alaña Negre

Presentació de la biografia del Josep 
M. Alaña, nascut a Barcelona l’any 1950. 
Una vida com a persona amb acondro-
plàsia, des de la infància a l’actualitat, 
passant per totes les etapes de la vida, 
infància, adolescència, joventut, estudis, 
relacions, treballs i món social. Una vi-
sió del món dels diferents explicat des de 
la diferència.

SABEM EL QUE MENGEM?

DIJOUS 23 DE MAIG
A LES 19 h
Professional: Salvador Bonshoms, far-
macèutic i catedràtic de Física i Química

En aquesta xerrada coneixerem els com-
ponents reals dels aliments, quines neces-
sitats diàries són aconsellables per a una 
dieta saludable i els additius (les E) accep-
tats per la comunitat europea. Hi haurà una 
part pràctica on els assistents podran ana-
litzar les etiquetes d’uns quants aliments 
d’ús comú.
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PREVENCIÓ DE 
ROBATORIS I ESTAFES

DIMECRES 29 DE MAIG 
A LES 10.30 h
Professionals: un/a professional del Ser-
vei de Teleassistència Municipal i un/a 
agent del Cos de Mossos d’Esquadra.

En aquest taller es faciliten recomanaci-
ons i informació per a identificar escena-
ris en els quals es comenten delictes, així 
com mesures preventives per evitar-los. 

CICLE: 
AUTOCONEIXEMENT 
I MEDITACIÓ

G

MEDITACIÓ

DIMECRES 10 D’ABRIL, 15 DE 
MAIG I 12 DE JUNY, A LES 19.30 h
I DISSABTE 4 DE MAIG, A LES 11 h 
Professional: M. Carmen Ruano, terapeuta

Amb la pràctica de la meditació entrena-
rem 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 adormides. 
Com sempre, farem una xerrada introduc-
tòria i després la meditació.

PIANO OBERT

Hores a convenir
Sala d’actes
Cal inscriure-s’hi prèviament

Encara no sabeu que el nostre magní-
fic 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

CONCERTS I 
ARTS ESCÈNIQUES

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

EL VIATGE AL 
MÓN DELS CONTES 

FG
DIJOUS 25 D’ABRIL
A LES 18 h
Lloc: Sala d’actes
Professional: cia. Trama

A l’Àlex i a la Berta no els agraden els contes 
que coneixen i decideixen crear-ne de nous. 
Per fer-ho, viatjaran al món dels contes, on 
coneixeran els personatges de les històries i 
els explicaran una altra versió del seu conte. 
Tenia por, Sant Jordi, quan es va enfrontar al 
drac? Està contenta la princesa quan ha de 
fer sola les tasques de la llar? Acompanya’ns 
en aquest viatge màgic al món dels contes i 
ajuda l’Àlex i la Berta a crear-ne un de nou!
Amb la col·laboració de la Ludoteca La Tardor.

ACTIVITATS CULTURALS
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CONCERT: UN VIATGE 
PEL JAZZ MANOUCHE

TI
DIVENDRES 17 DE MAIG
A LES 20 h
Professionals: L’H Gipsy Band
Taquilla inversa

Un recorregut pels temes més emblemà-
tics del jazz manouche i la cançó francesa, 
de la mà de L’H Gipsy Band, sorgida de les 
aules del Centre de les Arts de L’Hospitalet 
i el Conservatori de Sant Cugat.

TEATRE: EL PORTAL
TI

DIVENDRES 14 DE JUNY
A LES 20 h
Professionals: Companyia Orbita Teatro
Taquilla inversa

Comèdia amb un toc de terror que succe-
eix en el portal d’una comunitat de veïns. 
Què passarà? Veniu i ho descobrireu.

CONCERT: 
SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU 

TI
DIJOUS  20 DE JUNY
A LES 20 h
Professionals: Cor masculí de Barcelona
Taquilla inversa
Lloc: Jardí del Clot d’en Salvi

Perquè sense música la vida seria un 
error. Perquè la música és una història 
d’amor que mai et deixarà sol/a. Perquè 
la música es alçar la veu de molts cors 
silenciosos. Per tot això el Cor Masculí 
de Barcelona canta i viu la música com 
un camí preciós de sentiments, d’emoci-
ons, d’intensitat i ritme. Us esperem en un 
concert on us aixecarem de la cadira per 
ballar, cantar i gaudir junts d’una de les 
millors èpoques de la música. No hi falteu!

ACTIVITATS CULTURALS
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LUDOTECA LA TARDOR

LUDOTECA
LA TARDOR NENS I NENES 

DE 0-3 ANYS I FAMÍLIES 

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

Consisteix en un espai de trobada on in-
fants i adults comparteixen una estona 
de joc. Aquest espai té com a finalitat fo-
mentar la relació infant-adult respecte al 
joc, en un entorn agradable que organit-
za una sèrie atractiva d’activitats trimes-
trals per als més petits/es. 
Normativa: les famílies han de complir 
una assistència i participació mínima i 
continuada al servei. Les famílies per-
dran la seva plaça en cas d’un mes d’ab-
sència sense justificació o comunicació. 
La seva plaça passarà automàticament al  
primer/era de la llista d’espera i així suc-
cessivament. 
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NENS I NENES DE 4-6 ANYS 

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

Oferim un espai de joc lliure i espontani, 
on es treballa seguint el calendari fes-
tiu  a través de tallers, manualitats, jocs, 
contes, cançons, danses, etcètera que 
estimulin la creativitat, i segons l’edat  
dels/les participants, a fi de fomentar la 
interacció  entre infants, la cooperació i el 
respecte mutu.

NENS I NENES DE 7-12 ANYS 

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

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

DISSABTES EN FAMÍLIA   
(portes obertes) 

G
DISSABTES 27 D’ABRIL, 
1 I 8 DE JUNY
Horari: de 10 a 13 h
Edat: 0-12 anys

S’ofereix un espai de joc lliure entre in-
fants i les seves famílies per fomentar el 
temps de lleure compartit. També obrim el 
servei de ludoteca a totes les famílies que 
durant la setmana no en poden fer ús. 

CASAL D’ESTIU: 
UN ESTIU DE JOC! homologat 
per l’Ajuntament de Barcelona

INSCRIPCIONS: a partir del 27 
d’abril de 10 a 13 h
DEL 25 DE JUNY AL 26 DE JULIOL 
TORN 1: del 25 al 28 de juny
TORN 2: de l’1 al 5 de juliol
TORN 3: del 8 al 12 de juliol
TORN 4: del 15 al 19 de juliol
TORN 5: del 22 al 26 de juliol
Horari: de 9 a 13 h 
Lloc:  ludoteca
Preu: 55 € per torn (44 € el primer torn)
Places: 25 infants
Edat: de 3 a 12 anys

El centre d’interès serà el joc i la cultura com 
a eina d’expressió i d’aprenentatge. Realit-
zarem activitats ludicoeducatives d’arts plàs-
tiques, musicals, dansa, teatre, jocs i robòti-
ca. Els objectius del casal són:
- Apropar-se a la dansa i a la música des 
del joc.
- Descobrir l’art des de l’expressió creativa.
- Aprendre jocs tradicionals i jocs tecnològics.
- Conèixer contes i llegendes des d’una pers-
pectiva lúdica.
- Gaudir d’un estiu ple d’emoció!

LUDOTECA LA TARDOR
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ACTIVITATS 
DESTACADES

G

FIRA MEDIEVAL DE SANT JORDI

DIMARTS 23 D’ABRIL 
Horari: de 16.30 a 20 h
Lloc:  avinguda Sant Ramón Nonat

Una any més, la Ludoteca La Tardor par-
ticiparà en la Fira Medieval de Sant Jordi. 
Hi oferirem un taller creatiu i divertit per 
als infants. A més de la nostra activitat, hi 
trobareu molts més tallers i jocs oferts per 
entitats i equipaments del barri. Passareu 
una tarda plena de llibres i llegendes.

EL VIATGE AL MÓN 
DELS CONTES   

DIJOUS 25 D’ABRIL
Horari: 18 h
Lloc: Sala d’actes
Professional: cia. Trama

A l’Àlex i a la Berta no els agraden els 
contes que coneixen i decideixen crear-ne 
de nous. Per fer-ho, viatjaran al món dels 
contes, on coneixeran els personatges 
de les històries i els explicaran una altra 
versió del seu conte. Tenia por, Sant Jordi, 
quan es va enfrontar al drac? Està conten-
ta la princesa quan ha de fer sola les tas-
ques de la llar? Acompanya’ns en aquest 
viatge màgic al món dels contes i ajuda 
l’Àlex i la Berta a crear-ne un de nou!

MATINALS EN FAMÍLIA 
G

LLEGENDES DE 
L’AMÈRICA LLATINA

DISSABTE 4 DE MAIG
Horari: 11 h
Lloc: Sala d’actes
Professional: Romina Krieger

“Diu la llegenda que quan es va crear el 
món, els deus i els éssers humans vivi-
en feliços i en harmonia.” Així comença 
el viatge que realitzarem amb la soprano 
Romina Krieger, coneixerem noves cul-
tures, històries de màgia, de missatges 
i valors universals. Llegendes de l’Amèri-
ca Llatina adaptades als més petis de la 
família. Activitat pedagògica vinculada al 
XX Cicle de Música Clàssica a les Corts.

RENOVA LES TEVES JOGUINES   

DISSABTE 11 DE MAIG
Horari: de 10 a 13 h
Lloc: plaça Comas

Enguany la Ludoteca La Tardor segueix 
participant a la iniciativa de l’Ajunta-
ment de Barcelona: “Renova les teves 
joguines”. Aquest programa promou la 
reutilització, el consum responsable i fo-
menta l’intercanvi de joguines en bon es-
tat. Hi participarem en col·laboració amb 
la Ludoteca Guitard. A més de l’intercanvi 
podràs gaudir d’un espectacle d’anima-
ció infantil, un taller de construcció de jo-
guines reciclades i més sorpreses! 
Per a més informació: 934 480 499
ludotecalatardor@bcn.cat

LUDOTECA LA TARDOR
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PROGRAMACIÓ FAMÍLIES

ABRIL: “DRACS, 
ROSES I LLIBRES”

FEM UN PUNT DE LLIBRE

DIVENDRES 26
Lloc: ludoteca
Horari: a partir de les 10 h 

MAIG: “SURT SOL SOLET“ 

FEM UN MARC DE FOTOS

DIVENDRES 3
Lloc: ludoteca
Horari: a partir de les 10 h  

JUGUEM AMB SORRA

DIVENDRES 10
Lloc: ludoteca
Horari: a partir de les 10 h  

EXPERIMENTEM AMB PASTA

DIVENDRES 17
Lloc: sala 5
Horari: de 10 a 11 h

SOM JARDINERS I JARDINERES

DIVENDRES 24
Lloc: ludoteca
Horari: a partir de les 10 h 

PINTEM AMB GEL 

DIVENDRES 31
Lloc: ludoteca
Horari: a partir de les 10 h 

JUNY: “ARA QUE 
ARRIBA EL BON TEMPS”

EXPERIMENTEM AMB GELATINA

DIVENDRES 7
Lloc: sala 5
Horari: de 10 h a 11 h 

JUGUEM AMB AIGUA

DIVENDRES 14
Lloc: sala 5
Horari: de 10 a 11 h 

FEM ULLERES DIVERTIDES 

DIVENDRES 21
Lloc: ludoteca
Horari: a partir de les 10 h 

VISITES ESCOLARS

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

LUDOTECA LA TARDOR
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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 desenvo-
lupament dels aspectes  cognoscitius i 
afectius de la personalitat dels individus 
des de la infància per facilitar-ne la in-
serció al medi sociocultural on han  de 
viure i afavorir-ne la complementarietat 
educativa (educació formal - educació no 
formal).

FUNCIONAMENT GENERAL

Consisteixen en sessions d’una hora de 
durada que s’ofereixen els dimarts i di-
jous, de 10 a 11 h o d’11 a 12 h. La temà-
tica l’escollirà el professorat o les perso-
nes responsables del grup en la reserva. 
A més, s’ofereix la possibilitat de combi-
nar-les amb activitats de la Biblioteca Les 
Corts - Miquel Llongueras, situada al ma-
teix 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 im-
posició o transferència bancària. Cal re-
servar 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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TALLERS I 
MONOGRÀFICS

TALLERS I MONOGRÀFICS

 
Important: de tots els tallers ja se 
n’han fet un o dos trimestres.

MUSICALS

UKELELE   

Grup A (bàsic): dilluns de 17 a 18.30 h    
Grup B (zero-continuació): dijous de 
20.30 a 21.30 h               
Professional: Irene Rivas

S’ha de dur l’ukelele.

GUITARRA  

Grup A (bàsic): dilluns de 18.30 a 20 h    
Professional: Irene Rivas        
Grup B (assoliment): dilluns de 19.30 a 
20.30 h
Professional: Henry Menrath
Grup C (bàsic): dilluns de 20.30 a 21.30 h
Professional: Henry Menrath
Grup D (zero-continuació): dijous de 19 
a 20.30 h 
Professional: Irene Rivas

S’ha de dur la guitarra.

TALLER DE CANT: 
ALLIBERA LA TEVA VEU  

Dilluns de 20 a 21.30 h                   
Professional: Carla Coppa

Vine a cantar en grup! Treballarem la con-
nexió amb el cos, la respiració diafragmà-
tica, el ritme i l’exploració vocal. Proposta 
musical i de creixement personal.

Per causes alienes al centre, el pro-
fessorat pot canviar.
Nota a les persones usuàries: in-
formem que, tal com indica el BOPB
aprovat el 21 de desembre del 2018, 
els preus aprovats per a les activitats 
de cursos i tallers corresponents a 
l’any 2019 començaran a aplicar-se 
a partir de l’1 de setembre del 2019.

MUSICALS

ARTÍSTICS

BALLS I DANSES

SALUT I BENESTAR

ACTIVITATS MIGDIA

RECURSOS

TASTOS HEDONISTES 
I NUTRICIÓ

LLENGÜES

ACTIVITATS EN FAMÍLIA

ACTIVITATS INFANTILS I 
JUVENILS

ESPAI D’INFORMÀTICA
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TALLERS I MONOGRÀFICS

ARTÍSTICS

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

FOTOGRAFIA PRÀCTICA 
N

Dimecres d’11 a 12.30 h                
Professional: Rodrigo Stocco

Taller dirigit a persones amb coneixe-
ments bàsics de fotografia que cerquin 
un curs obert on resoldre dubtes, orga-
nitzar mostres de fotografies, participar 
en sortides fotogràfiques, visitar exposi-
cions, etc.

PROJECTE FOTOGRÀFIC  
N

Dimecres de 19 a 20.30 h                   
Professional: Rodrigo Stocco

Utilitzant els recursos tècnics de la càme-
ra fotogràfica, crearem un projecte narra-
tiu de fotografies amb un mateix fil con-
ductor. Cal tenir coneixements bàsics de 
fotografia i portar una càmera digital rèflex 
o compacta amb opcions manuals.

MÀQUINA DE COSIR AVANÇAT 

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 mitjans de 
costura a màquina.

MÀQUINA DE COSIR BÀSIC 

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, i tenir 
coneixements bàsics de cosir a màquina.

PATCHWORK (labor de retalls)

Dijous de 19.30 a 21 h                   
Professional: Alicia Corripio

GANSAI, AQUAREL·LA 
JAPONESA 

N
Del 12 d’abril al 7 de juny (8 sessions)
Divendres de 18 a 20 h
Preu: 79,57 €
Professional: Eriko Fukuda

Cal dur aquarel·les japoneses  
(Gansai), pinzells per a aquarel·les (n. 1, 
n. 4 i n. 8), paleta per a aquarel·la, pa-
per d’aquarel·la, 1 llapis 3B i goma. Us 
recomanem que compreu el material un 
cop estigui confirmat que hi ha el nombre 
mínim d’inscrits.
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TALLERS I MONOGRÀFICS

TEATRE  

Dissabte de 12 a 13.30 h                   
Professional: Núria Asín

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
Inici grup A: 25 de març 
Inici grup B: 27 de març

SEVILLANES 

Dilluns de 13 a 14 h                   
Professional: Elisabeth Castejón
Inici: 25 de març

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

BALLS LLATINS SENSE PARELLA 

Dimecres de 19.30 a 20.30 h                   
Professional: Olga Aceña

ZUMBA  

Grup A: dimecres de 20.30 a 21.30 h                   
Grup B (suau): dijous de 19.30 a 20.30 h
Grup C: dijous de 20.30 a 21.30 h
Professional: Miriam Ferre 

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

FITNESS DANCE  

Divendres de 20.30 a 21.30 h
Professional: Emanuele Sasso

TALLER DE BALL: 
CABARET-BURLESQUE    

N
6 d’abril (1 sessió)
Dissabte de 10 a 13 h
Preu: 20,69 €
Professional: Lys Moya

Classe de ball de sexy style. Inspirat en els 
grans cabarets i musicals de Broadway, 
com Chicago. Cal dur sabates de taló i roba 
elàstica que permeti el moviment.
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SALUT I BENESTAR

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
Inici grup A: 25 de març
Inici grup B i C: 27 de març

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

HATHA IOGA  

Grup A: dilluns de 17 a 18.30 h                   
Professional: Tony Rueda
Inici grup A: 25 de març
Grup B (intens): dimecres de 19.30 a 
20.30 h
Professional: Celeste Ayús
Grup C: dijous de 9 a 10 h
Professional: Gabriel Puentes
Grup D : dijous de 18.30 a 19.30 h                   
Professional: Emanuele Sasso

TAITXÍ  

Dilluns de 18.30 a 19.30 h                   
Professional: Gabriel Puentes

MÈTODE PILATES

Grup A: dilluns de 18.30 a 19.30 h
Professional: Francis Sanahuja
Grup B: dilluns de 19.30 a 20.30 h
Professional: Emanuele Sasso
Grup C: dilluns de 19.30 a 20.30 h
Professional: Gabriel Puentes
Grup D: dimarts de 9 a 10 h
Professional: Sònia Camps
Grup E: dimarts de 19.30 a 20.30 h
Professional: Francis Sanahuja
Grup F (intens): dimecres de 12 a 13 h
Professional: Sònia Camps 
Grup G (suau): dijous d’11 a 12 h
Professional: Air Active
Grup H: dijous de 19.30 a 20.30 h
Professional: Nati Aguilar
Grup I: divendres de 9 a 10 h
Grup J (intens): divendres d’11 a 12 h
Professional: Sònia Camps

MINDFULNESS I RELAXACIÓ 

Grup A: dilluns de 19.30 a 20.30 h
Grup B: dilluns de 20.30 a 21.30 h
Professional: Marina Tsartsara

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

IOGUILATES  

Dilluns de 20.30 a 21.30 h                   
Professional: Gabriel Puentes

TALLERS I MONOGRÀFICS
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IOGA  

Grup A: dimarts de 10 a 11 h       
Professional: Gabriel Puentes
Grup B: dimarts de 18.30 a 19.30 h
Professional: Emanuele Sasso
Grup C: dimarts de 18.30 a 19.30 h
Professional: Johanna Lozada
Grup D iniciació: dijous de 12 a 13 h 
Professional: Air Active
Grup E: dilluns de 20.30 a 21.30 h
Professional: Emanuele Sasso

MARXA NÒRDICA

Dimarts de 12 a 13.30 h
Professional: Nordic Walking Terapèutic

Es faran sortides per parcs de Barcelona 
i no és necessari dur els bastons propis. 
Els usuaris i les usuàries s’han de pre-
sentar al punt de trobada indicat. Infor-
meu-vos-en a la recepció.

TALLERS I MONOGRÀFICS

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

Tonificarem la faixa abdominal, el sòl pel-
vià i treballarem l’elasticitat.

GAC: glutis, abdominals i cames 

Dimecres d’11 a 12 h                   
Professional: Elisabeth Castejón
Inici 27 de març

ESQUENA SANA   

Dimecres de 13 a 14 h                   
Professional: Elisabeth Castejón
Inici 27 de març

IOGA I CONSCIÈNCIA CORPORAL

Dimecres de 18.30 a 19.30 h
Professional: Ignasi BosacomaF
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PILATES EN MOVIMENT   

Dimecres de 20.30 a 21.30 h                   
Professional: Celeste Ayús

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

TAITXÍ I TXIKUNG 
N

Dijous de 17.15 a 18.30 h
Professional: Antonio Minyam

ABDOMINALS HIPOPRESSIUS 

Dijous de 20.30 a 21.30 h                   
Professional: Josep Llata

Les embarassades i les persones amb hiper-
tensió consulteu el metge o la metgessa.

SÒL PELVIÀ  

Divendres de 10 a 11 h                   
Professional: Sònia Camps

Les embarassades i les persones amb hiper-
tensió consulteu el metge o la metgessa.

HIPOPILATES   

Divendres de 17.30 a 18.30 h                   
Professional: Air Active

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.

ACTIVITATS MIGDIA

PILATES MIGDIA 

Dilluns de 14.15 a 15.15 h                   
Professional: Elisabeth Castejón
Inici 25 de març

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

ZUMBA MIGDIA
N

Dijous de 15 a 16 h
Professional: Lorena Pérez
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EMOCIONS I 
MATERNITAT/PATERNITAT  

N
Dijous d’11.30 a 13 h
Professional: Magda Julià

Taller dirigit a mares i pares en temps de 
criança. Reflexionarem entorn les incon-
gruències sorgides entre les emocions 
del dia a dia i els nous estils de vida i el 
bagatge social i parental inconscient que 
duem dins. Infants benvinguts.

LOOKS D’ESTIU 2019
N

12 d’abril (1 sessió)
Divendres 18 a 20 h
Preu: 13,79 €
Professional: Sílvia Uceda

IDEES D’ESTILISME
N

24 de maig (1 sessió)
Divendres de 18 a 20 h
Preu: 13,79 €
Professional: Sílvia Uceda

FONS D’ARMARI
N

4 de juny (1 sessió)
Dimarts de 10 a 13 h
Preu: 20,69 €
Professional: Sílvia Uceda

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

RECURSOS

TERÀPIA DEL RIURE  

Dilluns d’11 a 12 h                   
Professional: Elisabeth Castejón
Inici 25 de març

ENTRENA LA MEMÒRIA 
AMB MANDALES  

Dilluns de 12 a 13 h
Professional: Elisabeth Castejón
Inici 25 de març

Exercitarem la memòria amb instruccions 
definides per arribar a completar i acolo-
rir el mandala propi. Cal dur una capsa 
de 36 llapis de colors.

FLUINT AMB LES EMOCIONS  
N

Dimarts de 19.30 a 21 h                   
Professional: Ingrid Vieira

Aprendràs la importància d’identificar i sen-
tir les emocions per alliberar-te de les cre-
ences limitants i pensar de forma diferent. 
Transforma el teu ego en el teu millor amic.

ENVELLIMENT ACTIU   
N

Dijous de 10 a 11.30 h
Professional: Magda Julià

Descobreix les teves possibilitats i capa-
citats per afrontar la vellesa des de la 
confiança per gaudir de les oportunitats 
que ens brinda.

TALLERS I MONOGRÀFICS
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TASTOS HEDONISTES 
I NUTRICIÓ

MINDFUL EATING I 
ALIMENTACIÓ CONSCIENT     

N
Dimarts de 17.30 a 19 h
Professional: Elvira García

T’ajudarem a posar atenció durant el pro-
cés d’escollir, cuinar i menjar els aliments. 
Posarem consciència a les emocions que 
sentim i a les necessitats que hi ha darrera de 
certes conductes a l’hora de menjar. Identifi-
carem la gana física i els senyals de sacietat 
per guiar-nos en les nostres eleccions.

ESMORZARS PER 
COMENÇAR BÉ EL DIA!

N
8 d’abril (1 sessió)
Dilluns de 10 a 12 h
Preu: 13,79 € 
Suplement de material: 2 €
Professional: Mercè Homar

La base d’una bona alimentació comen-
ça per un esmorzar saludable. Parlarem 
d’hàbits saludables, de creences i mites 
erronis sobre alimentació, i donarem ide-
es per no avorrir-nos esmorzant. I acaba-
rem amb un tastet deliciós!

TAST DE VINS  
N

Del 9 d’abril al 28 de maig (8 sessions)
Dimarts de 19.30 a 21 h
Preu: 59,68 € 
Suplement de material: 25 €
Professional: Demos Bertran @elvinet

Farem un recorregut per diferents zones 
vinícoles. Cal portar tres copes de vi.

TAST DE CERVESES     
N

24 d’abril (1 sessió)
Dimecres de 19 a 21 h
Preu: 9,95 € 
Suplement de material: 10 €
Professional: Demos Bertran @elvinet

Breu introducció a la cervesa, als estils i 
perfils diferents i a com tastar-la. Cal dur 
dos gots i el que vulguis per picar.

BATCH COOKING: PLANIFICAR I 
ORGANITZAR ELS MENÚS 

N
26 d’abril (1 sessió)
Divendres de 18 a 20 h
Preu: 13,79 € 
Suplement de material: 2 €
Professional: Mercè Homar

Cuinar més el diumenge per cuinar menys 
durant la setmana! Aquest és el lema del 
batch cooking.  Partint d’uns menús set-
manals ben planificats i d’una organització 
prèvia, ens estalviem l’estrès de pensar 
què menjarem, guanyem temps, mengem 
més saludable i estalviem diners. Us oferi-
rem un tastet per acabar!

COM GESTIONAR L’ESTRÈS A 
TRAVÉS DE L’ALIMENTACIÓ 

N
10 de maig (1 sessió)
Divendres de 18 a 20 h
Preu: 13,79 € 
Suplement de material: 2 €
Professional: Mercè Homar

TALLERS I MONOGRÀFICS
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L’estrès és un problema que afecta tothom. 
Una alimentació saludable i regular pot 
contribuir a vèncer, si més no, alguns dels 
seus efectes negatius. Identificarem els nu-
trients que hem de reforçar, quins aliments 
són més recomanables i quins hem d’evi-
tar. Us oferirem un tastet per acabar!

ALIMENTACIÓ PER A LA 
MENOPAUSA

N
13 de maig (1 sessió)
Dilluns de 10 a 12 h
Preu: 13,79 € 
Suplement de material: 2 €
Professional: Mercè Homar

El cos femení experimenta una sèrie de 
desajustos orgànics com a conseqüència 
de la falta d’estrògens. Per a algunes do-
nes, aquesta etapa comporta símptomes 
físics i emocionals importants: fogots, 
depressió, inflor, etc. I d’altres problemes 
com la hipercolesterolemia, la hiperten-
sió, l’osteoporosi, el càncer de mama, 
etc. La nutrició és clau per a una bona 
regulació hormonal. Us oferirem un tastet 
per acabar!

TAST DE GINTÒNIC 
N

22 de maig (1 sessió)
Dimecres de 19 a 21 h
Preu: 9,95 €
Suplement de material: 15 €
Professional: Demos Bertran @elvinet

Descobreix els secrets dels gintònics i 
gaudeix d’estils de ginebra i tòniques di-
ferents. Cal dur dos copes i el que vulguis 
per picar.

TAST DE VERMUT 
N

19 de juny (1 sessió)
Dimecres de 19 a 21 h
Preu: 9,95 €
Suplement de material: 10 €
Professional: Demos Bertran @elvinet

Coneix el secret de l’estrella de l’aperitiu 
dels diumenges. Cal dur dos copes i el 
que vulguis per picar.

LLENGÜES

Important: de tots els tallers ja se 
n’han fet un o dos trimestres, excepte 
d’aquells on figuri una N

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

Ja se n’han fet dos trimestres.

ANGLÈS BÀSIC  

Grup A: dilluns de 18.30 a 20 h   
Professional: Laura Blanch
Grup B: dilluns de 18.30 a 20 h
Grup C: dimecres de 17 a 18.30 h
Professional: Equip Judith Verbraken

TALLERS I MONOGRÀFICS
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ANGLÈS MITJÀ  

Grup A: dijous de 10.30 a 12 h   
Professional: Marina Torres
Grup B: dilluns d’11 a 12.30 h
Professional: Equip Judith Verbraken

Cal saber els temps verbals simple pre-
sent, simple past, present continuous, 
present perfect, future i conditionals.

ANGLÈS CONVERSA  

Grup A: dilluns de 17 a 18.30 h  
Professional: Laura Blanch
Grup B: dimarts de 20 a 21.30 h
Professional: Equip Judith Verbraken

ANGLÈS PER VIATJAR  

Dijous de 12 a 13.30 h
Professional: Marina Torres

Cal saber simple present i simple past 
(nivell elemental)  

FRANCÈS DES DE ZERO    

Dimarts de 17.30 a 18.30 h                   
Professional: Equip Judith Verbraken

Ja se n’han fet dos trimestres.

FRANCÈS BÀSIC    

Dimecres 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 20 h                  
Professional: Maria José López

Ja se n’han fet dos trimestres.

ITALIÀ CONVERSA 
I GRAMÀTICA 

Dimarts de 20 a 21.30 h                
Professional: Maria José López

LLENGUA SIGNES 
INTERNACIONAL 

N
Del  6 de maig al 17 de juny (6 sessions)
Dilluns de 20 a 21.30 h
Preu: 44,76 € 
Professional: Ivana Duzanec

Introducció a la llengua natural d’expres-
sió, configuració gestoespacial i per-
cepció visual de les persones sordes. 
Treballarem la llengua de signes, les 
estructures gramaticals, la mímica i l’ex-
pressió corporal.

TALLERS I MONOGRÀFICS
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ACTIVITATS EN FAMÍLIA

L’infant ha d’anar acompanyat d’una perso-
na adulta. Es requereix la participació activa 
d’una persona adulta. Cal dur una tovallola.

PRIMERS PASSOS EN ANGLÈS

De l’1 al 8 d’abril i del 6 de maig al 17 de 
juny (8 sessions)
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  
Preu: 39,78 € 
Professional: Ivana Duzanec

Es requereix la participació activa d’una 
persona adulta.

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

Dimarts d’11.30 a 12.30 h
Preu: 49,73 € (10 sessions)
Professional: Carla Coppa

MÚSICA EN FAMÍLIA (d’1 a 2 anys) 

Dimarts de 12.30 a 13.30 h 
Preu: 49,73 € (10 sessions) 
Professional: Carla Coppa

PSICOMOTRICITAT PER A 
NADONS (no caminants)

Grup A: del 2 al 30 d’abril
Dimarts de 16.15 a 17.30 h
Preu: 31,08 € (5 sessions)
Grup B: del 21 de maig a l’11 de juny
Dimarts de 16.15 a 17.30 h
Preu: 24,87 € (4 sessions)
Professional: Marina Tsartsara

Basat en el Body-Mind Centering 
(BMC®).
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ZUMBA EN FAMÍLIA 
N

Dissabte de 10.30 a 11.30 h
Preu: 49,73 € (10 sessions)
Professional: Lorena Pérez

Pare o mare i infant de 6 a 10 anys

ROBÒTICA EN FAMÍLIA: 
LEGOWEDO  

N
De l’11 al 25 de maig (3 sessions)
Dissabte de 10.30 a 12 h
Preu: 31,04 € 
Professional: CreaTIC

L’infant ha d’estar cursant primer, segon 
o tercer de primària.
Consulteu si cal dur l’ordinador portàtil.

ROBÒTICA EN FAMÍLIA: EV3  
N

De l’11 al 25 de maig (3 sessions)
Dissabte de 12 a 13.30 h
Preu: 31,04 € (3 sessions)
Professional: CreaTIC

L’infant ha d’estar cursant quart, cinquè o 
sisè de primària. 
Consulteu si cal dur l’ordinador portàtil.

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: Natàlia Arumí

ROBÒTICA LEGOWEDO 
(1r, 2n, 3r de bàsica)  

Dimecres de 17.30 a 18.30 h
Preu: 57 € 
Professional: CreaTIC

Cal dur l’ordinador portàtil amb el pro-
gramari necessari instal·lat (consulteu-ho 
a recepció). Cal haver cursat els dos tri-
mestres anteriors d’aquest taller.

ROBÒTICA EDUCATIVA
(4t, 5è i 6è de bàsica)  

Dimecres de 18.30 a 19.30 h
Preu: 57 € 
Professional: CreaTIC

Cal dur l’ordinador portàtil amb el pro-
gramari necessari instal·lat (consulteu-ho 
a recepció). Cal haver cursat els dos tri-
mestres anteriors d’aquest taller.
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COMMERCIAL DANCE

Grup A (de 8 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 5 a 7 anys)  

Dijous de 17.30 a 18.30 h                   
Professional: Emanuele Sasso

DIBUIX (de 9 a 15 anys)  

Dijous de 17.30 a 19 h   
Preu: 55,49 € (9 sessions)
Professional: Marina Tsartsara

S’ha de dur un bloc d’esbós A4, 1 llapis 
HB, 1 llapis 2B, goma i maquineta.

ESPAI D’INFORMÀTICA

Important: de tots els tallers ja se 
n’han fet dos trimestres. S’ha de dur 
l’ordinador portàtil. 

MÓN GOOGLE   

Dimecres de 9.30 a 11 h
Professional: Elsa Ramos

Descobreix totes les aplicacions gratuï-
tes que pots usar amb Google tant des 
de l’ordinador com des del mòbil o la tau-
leta. Cal 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. Cal 
dur l’ordinador portàtil.

INFORMÀTICA A LA CARTA   

Dimecres de 12.30 a 14 h
Professional: Elsa Ramos

Pregunta totes aquells dubtes que tens 
i ningú et respon sobre el món de la in-
formàtica i Internet. Cal dur l’ordinador 
portàtil.
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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 diven-
dres de 10.30 a 13 h i de dilluns a dijous de 
17 a 20 h
Més informació: 934 480 238 i 
www.bancsolidari.org

Grup de dol
Parelles: dijous de 17 a 20 h
Pares: divendres de 17 a 20 h 
Organitzat pel Banc Solidari. 
Aquests és un espai per donar suport a totes 
les persones que han perdut un ésser esti-
mat. Activitat quinzenal.

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

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

ALTRES SERVEIS 
CESSIÓ D’ESPAIS

El Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx 
disposa d’una sala d’actes, dues sales 
polivalents i dues aules que posa a dis-
posició tant d’entitats com de particulars 
i empreses. Són sales que s’adapten a 
diverses activitats:

• Reunions
• Concerts
• Assajos musicals
• Tallers
Preus públics per a particulars i empreses:
- Sala d’actes: 70 €/h + IVA
- Sales polivalents: 15 €/h + IVA. Preus es-
pecials per a organitzacions sense ànim 
de lucre.
Consulteu-ne la disponibilitat i el pressupost: 
inmajimenez@lleuresport.cat

AMB TU I PER A TU PROCESSOS 
PARTICIPATIUS CONVOCATÒRIA 
DEL CLUB LA BOHÈME

El grup motor Club La Bohème pretén cre-
ar un espai de reflexió i d’intercanvi d’opi-
nions entre especialistes, músics emer-
gents, entitats i ciutadania, amb la finalitat 
de decidir conjuntament una programació 
estable del Cicle Clàssica a Les Corts.

ESPAI DE COCREACIÓ

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

AULES A LA CARTA

El Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx us 
ofereix l’oportunitat per fer l’activitat que 
vulgueu encara que no aparegui en la nos-
tra programació. Poseu-vos en contacte 
amb nosaltres, digueu quantes persones 
sou i quina activitat voleu fer amb els preus 
públics del centre. Nosaltres us proporcio-
narem professorat i horaris disponibles.
ccjosepmtriasipeitx@lleuresport.cat
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AGENDA CULTURAL DEL CENTRE CÍVIC I DE LA LUDOTECA LA TARDOR

ABRIL

Del 2 al 30 De 9 a 21 h Sant Jordi el fas tú  Exposició Pàg. 5 

Diumenge 7 A les 18 h Händel i Telemann, una amistat botànica Clàssica Les Corts Pàg. 6 

Dimecres 10 A les 19.30 h Despertem la nostra consciència: meditació 1a conferència-taller Pàg. 14 

Dijous 11 A les 17 h Barcelona i la segona República Sortida Pàg. 10 

Dimarts 23 De 10 a 21 h Intercanvi de llibres     Activitat cultural Pàg. 5 

Dimarts 23 De 16.30 a 19.30 h Fira Medieval de Sant Jordi Activitat familiar Pàg. 18 

Dijous 25 A les 18 h El viatge al món dels contes   Espectacle familiar Pàg. 18 

Divendres 26 A les 10.30 h Barcelona màgica i misteriosa Sortida Pàg. 11 

Dissabte 27 De 10 a 13 h Inscripcions casal d’estiu Ludoteca La Tardor Inici inscripcions Pàg. 17 

Dissabte 27 De 10 a 13 h Portes obertes Ludoteca La Tardor Activitat familiar Pàg. 17

MAIG

Dissabte 4 A les 11 h Despertem la nostra consciència: meditació 2a conferència-taller Pàg. 14 

Dissabte 4 A les 11 h Llegendes de l’Amèrica Llatina Matinal en família Pàg. 18 

Diumenge 5 A les 18 h Concert d’orgue i cant Clàssica Les Corts Pàg. 7 

Del 6 al 31 De 9 a 21 h Reflexos Exposició Pàg. 10 

Dijous 9 A les 17 h Barcelona antifranquista Sortida Pàg. 11 

Dissabte 11 A les 11 h M’estimo molt      Conferència Pàg. 13 

Dissabte 11 de 10 a 13 h Renova les teves joguines Activitat familiar Pàg. 18 

Dimecres 15 A les 19.30 h Despertem la nostra consciència: meditació 3ª Conferència-taller Pàg. 14

Dijous 16 A les 19 h A trenta centímetres de terra Presentació llibre Pàg. 16 

Divendres 17 A les 20 h Un viatge pel jazz manouche Concert Pàg. 15 

Dijous 23 A les 19 h Sabem el que mengem? Conferència Pàg. 13 

Divendres 24 A les 10.30 h Barcelona romana Sortida Pàg. 12 

Divendres 24 A les 18 h Cançons de bressol i altres històries Clàssica Les Corts Familiar Pàg. 7 

Dimecres 29 A les 10.30 h Prevenció de robatoris i estafes Conferència Pàg. 14

JUNY

Dissabte 1 De 10 a 13 h Portes obertes Ludoteca La Tardor Activitat familiar Pàg. 17 

Diumenge 2 A les 18 h Música per a la integració Clàssica Les Corts Pàg. 8 

Del 3 al 28 De 9 a 21 h Pinzellades       Exposició Pàg. 10 

Divendres 7 A les 10.30 h Barri de Sant Andreu Sortida Pàg. 12 

Dissabte 8 De 10 a 13 h Portes obertes Ludoteca La Tardor Activitat familiar Pàg. 17 

Dimecres 12 A les 19.30 h Despertem la nostra consciència: meditació 4a conferència-taller Pàg. 14 

Divendres 14 A les 20 h El portal Teatre Pàg. 15 

Diumenge 16 A les 18 h American nocturne Clàssica Les Corts Pàg. 8 

Dimarts 18 A les 18 h Cloenda d’activitats       Espectacle Pàg. 3 

Dijous 20 A les 20 h Somni d’una nit d’estiu              Concert Pàg. 15 



MAPA

Bus: V1, H8, 75, 54, D20, 52,  
157, 113, L12, L50, L57, L61,  
L62, L64, L65, L68, L71
Metro: L5, L10 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

CENTRE CÍVIC JOSEP M. 
TRIAS I PEITX 
Riera Blanca, 1-3
Tel. 934 480 499
08028 Barcelona

TRAVESSERA D
E LE

S C
ORTS

LÍNIA 5 / L10 / 
L9 SUD 

COLLBLANC

CARRER DE SANTS

LÍNIA 3 
PALAU REIAL

LÍNIA 3 
ZONA

UNIVERSITÀRIA

AVINGUDA DEL DOCTOR MARAÑÓN

AVINGUDA DIAGONAL

BLANCA
LÍNIA 5 
BADAL
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R
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