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INSCRIPCIONS

RENOVACIONS PRESENCIALS 
Del 18 de febrer a l’1 de març en horari
de secretaria de 9 a 14 i de 16 a 21 h
RENOVACIONS EN LÍNIA
Del 18 de febrer a l’1 de març
INICI D’ACTIVITATS: dilluns 1 d’abril
FINAL D’ACTIVITATS: dilluns 17 de juny

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS PRESENCIALS AL CENTRE

Per formalitzar les inscripcions heu de seguir la normativa següent: 

· Es considerarà la plaça ocupada quan s’hagi 
efectuat el pagament.
· Les inscripcions es faran de manera presencial i 
per ordre d’arribada. En cap cas no es reservarà 
plaça per telèfon.
· Cada persona es pot inscriure en un màxim de 
tres tallers i pot inscriure-hi un màxim de dues per-
sones més.
· El Centre es reserva el dret de suspendre les 
activitats que no tinguin un nombre mínim de par-
ticipants.
· En cas que la persona usuària es doni de baixa 
d’un taller en què s’hagi inscrit, haurà de notificar-
ho durant el període de devolucions (del 25 al
29 de març).
· Una vegada començats els tallers, no es retorna-
ran els diners de la inscripció, excepte a les perso-
nes que presentin un informe mèdic per justificar 
que no poden assistir-hi, i amb un termini màxim 
d’un mes després del trimestre a retornar.
· El Centre es reserva el dret a canviar el professo-
rat en cas necessari.
· Es recuperaran les classes perdudes per causes
alienes a l’alumnat.

· No es podrà fer un canvi puntual d’horari d’una clas-
se de qualsevol taller si no hi ha el consens del 100 %
de les persones inscrites, i només a iniciativa de la 
direcció.
· El material fungible que sigui necessari per al taller 
serà a càrrec de l’alumnat. En la informació de cada 
taller s’especificarà quin és aquest plus econòmic.
· El Centre declina tota responsabilitat sobre el mate-
rial personal i les produccions de les persones usuà-
ries. Per aquest motiu us demanem que no deixeu 
a l’equipament cap material de valor, ni econòmic ni 
personal.
· L’acompanyament de les persones amb discapacitat
que necessitin suport per fer l’activitat estarà exempt
del pagament de la matrícula.
· No hi haurà cap descompte especial per a les per-
sones sòcies del casal de la gent gran.
· Les persones que estiguin a l’atur tindran un 
descompte del 50 % en el preu d’un taller al tri-
mestre.
En aquest cas, caldrà portar-hi la vida laboral i el 
padró actualitzat dels últims tres mesos. 
Tanmateix les persones residents al municipi amb 
algun tipus de discapacitat, tindran una reducció se-
gons diferents criteris establerts al BOPB.

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS EN LÍNIA
 

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

INSCRIPCIONS PRESENCIALS
A partir del 4 de març en horari de secretaria
de 9 a 14 i de 16 a 21 h
INSCRIPCIONS EN LÍNIA
A partir del 4 de març a les 9 h
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

MATÍ Manteniment del

matí

Posa’t + A

Cor jove A

Estiraments A

Anglès mitjà A

Anglès conversa

bàsica A

Informàtica per a

tothom

Món digital

Posa’t B i C

Cor jove B i C

Pilates B

Pilates dinàmic

Anglès mitjà

avançat A

Informàtica i

internet

Google

Edició i organit-
zació de fotos

Història contem-
porània

Manteniment del

matí

Posa’t A

Cor jove A

Estiraments A

Ioga D

Ioga E

Dibuix i pintura C

Iniciació al dibuix

i pintura

Anglès

Posa’t B i C

Cor jove B i C

Pilates abdo-
minal

Anglès mitjà B

Conversa anglès

bàsic B

Francès B i C

Pintura amb

aquarel·la

Pintura de retrat

Conèixer Bar-
celona

 

Country iniciació B

Country mitjà B

Ball en línia

Sevillanes B

Ioga H

Ioga suau

Anglès bàsic mitjà D

Dibuix i pintura D

Activa-ment

Ioga per a embaras-
sades

TARDA Flamenc

Sevillanes A

Pilates fusió

Dansa i teatre

infantil

Pilates A

Ioga meditació

Estiraments B

Balls de saló

Txikung

Ioga A

Anglès bàsic

mitjà A

Italià mitjà

Italià bàsic

Dibuix i pintura

A i B

Gim suau

Posa’t D i E

Zumbadance A

Bollywood

Taitxí

Estil dance

Pilates C

Ioga C

Anglès bàsic A

Anglès mitjà

avançat B

Anglès conversa

A

Costura amb

màquina de cosir

Dansa del ventre

Pilates D

Ioga pilates B

Estiraments B

Ioga F

Correcció

postural

Hipopressius

Iniciació al cant

Escriu la teva

novel·la

Anglès conversa 
B i C

Anglès bàsic 
mitjà C

Intel·ligència 
emocional

Ceràmica

Hip-hop infantil

Gim suau

Posa’t D i E

Zumbadance

B i C

Estil dance

Pilates E i F

Alemany 

Francès A

Francès con-
versa

Jardins aquàtics

Guitarra A i B

Ritmes llatins

NIT Country iniciació 
A

Country avançat

Country iniciació 
mitjà A

Ioga pilates A

Country mitjà 
avançat

Line Dance

Ioga G

Swing

Country iniciació

mitjà B

Country mitjà A

Salsa amb parella

PROGRAMACIÓ PER DIES

4



5

ARTS PLÀSTIQUES

DIBUIX I PINTURA

DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Grup A: dilluns de 18 a 19.30 h
Grup B: dilluns de 19.30 a 21 h
Professional: Anna Bafalluy

DEL 3 D’ABRIL AL 12 DE JUNY
Grup C: dimecres de 10 a 11.30 h

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

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

INICIACIÓ AL 
DIBUIX I PINTURA  

N
DEL 3 D’ABRIL 
AL 12 DE JUNY
Dimecres d’11.30 a 13 h
Preu: 74,60 €
Places màximes: 14
Professional: Jesús Teodoro Martín

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

CURSOS
I TALLERS

TALLERS

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

PINTURA AMB AQUAREL·LA

DEL 4 D’ABRIL AL 13 DE JUNY 
Dijous de 10 a 11.30 h
Preu: 74,60 €
Places màximes: 14
Professional: Jesús Teodoro Martín

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

PINTURA DE RETRAT

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

En aquest taller aprendrem les diferents
tècniques fins que arribem a representar 
l’aparença visual d’un rostre. Cal portar lla-
pis núm. 2B i 6B i paper de dibuix DIN A3.

CERÀMICA

DEL 4 D’ABRIL AL 23 DE MAIG
Dijous de 16 a 18 h
Preu: 79,57 €
Places màximes: 14
Professional: Yolanda Martínez

Una introducció a les diferents formes de
modelar el fang, elaborar objectes i iniciar-
te en el disseny i l’escultura. Descobrirem
l’ampli ventall de decoració de les
figures de fang.

ART I DISSENY

Tanmateix les persones residents al mu-
nicipi amb algun tipus de discapacitat, tin-
dran una reducció segons diferents criteris 
establerts al BOPB. 

COSTURA AMB MÀQUINA
DE COSIR

DEL 2 D’ABRIL AL 4 DE JUNY
Grup A: dimarts de 18.30 a 20 h
Grup B: dimarts de 17 a 
18.30 h (iniciació)                               

N
    

Preu: 74,60 €
Places màximes: 12
Professional: Luismi Galiano

Seguirem aprenent a utilitzar els diferents
accessoris i fent nous projectes. Per a
aquest taller cal portar màquina de cosir.

LES FLORS DE LES CORTS AMB 
ORIGAMI

N
DE L’1 D’ABRIL 
AL’17 DE JUNY
Dilluns de 19 a 20 h
Preu: 49,73 €
Places màximes: 10
Professional: Carmen Arnez, tècnica su-
perior en integració social

Amb la primavera tornen “Les flors de les 
Corts”, però aquesta vegada a través de 
l’origami. L’origami és una tècnica mil·lenà-
ria que es basa en la construcció de figures 
plegant fulls de paper, però també és una 
activitat innovadora gràcies als beneficis 
que aporta a l’estimulació de les funcions 
cognitives del cervell com l’atenció, la con-
centració, la memòria i la creativitat.
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TALLERS

SOSTENIBILITAT I MEDI 
AMBIENT

MINIJARDINS AQUÀTICS

DEL 4 D’ABRIL AL 13 DE JUNY
Dijous de 19 a 20.30  h
Preu: 39,02 €
Places màximes: 12
Professional: Toni Solé, apassionat de les 
plantes

Crearem uns aquaris i complements amb 
molt de gust fent servir materials reciclats 
per donar-li la benvinguda als seus nous 
inquilins, els peixos.

ESPAI DE REPARACIÓ 
COMUNITARI  

G
15, 22 i 29 DE MAIG
I 5 i 12 DE JUNY
Dimecres de 19 a 20.30 h
Professional: Alexandre Jodar, artesà del 
Taller Mussol.

Aprofita l’espai de reparació comunitari 
per posar a punt casa teva. Aquí trobaràs 
un servei de suport i assessorament que 
vol promocionar la reparació i el manteni-
ment per així evitar el malbaratament i la 
generació de residus.

- 15 de maig: Com podem reparar petits 
aparells elèctrics. 
- 22 de maig: Com podem millorar i 
mantenir la instal·lació elèctrica.
- 29 de maig: L’ús del trepant.
- 5 de juny: Com podem restaurar la 
fusta. 
- 12 de juny: Com podem millorar i man-
tenir la instal·lació d’aigua. 

MÚSICA I VEU

INICIACIÓ AL CANT

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

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

GUITARRA

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

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

PERCUSSIÓ 
INTERGENERACIONAL  

G
DEL 5 D’ABRIL 
AL 14 DE JUNY
Divendres de 18 a 19 h
Places màximes: 20
Professional: Eudald Llobera, percussio-
nista.
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TALLERS

Taller de percussió en família conduït per 
un músic professional. Una experiència 
de relació i cooperació, a través del ritme 
i tècniques musicals, entre persones de 
diferents edats per a un enriquiment per-
sonal i de grup.

HUMANITATS I CIÈNCIES
SOCIALS

CONÈIXER BARCELONA

DEL 4 D’ABRIL AL 13 DE JUNY 
Dijous de 10 a 11.30 h
Preu: 74,60 €
Places màximes: 15
Professional: Materia Bcn

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

ESCRIU LA TEVA NOVEL·LA

DEL 3 D’ABRIL AL 12 DE JUNY
Dimecres de 17.30 a 19 h
Preu: 74,60 €
Places màximes: 12
Professional: Laura Gomara

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

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

DEL 3 D’ABRIL AL 12 DE JUNY
Dimecres de 20 a 21 h
Preu: 49,73 €
Places màximes: 14
Professional: Félix López

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

HISTÒRIA I ART 
CONTEMPORANI      

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

Coneixerem el món de l’art i la història 
contemporània, els diferents llenguatges, 
formats i posicionaments. Descobrirem 
quins són els seus protagonistes. Aquest 
curs es realitzarà dins i fora del centre, 
amb visita a exposicions. El preu dels mu-
seus no està inclòs en el taller.

INFORMÀTICA
I COMUNITAT DIGITAL

TELÈFONS INTEL·LIGENTS              
(MÒBIL)

N
DE L’1 D’ABRIL 
AL 6 DE MAIG
Dilluns de 9.30 a 11 h
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Preu: 37,30 €
Places màximes: 12
Professional: Elsa Ramos

Per treure el màxim profit al telèfon
intel·ligent.

TAULETA TÀCTIL (TABLET)
N

DEL 13 DE MAIG 
AL 17 DE JUNY
Dilluns de 9.30 a 11 h
Preu: 37,30 €
Places màximes: 12
Professional: Elsa Ramos

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

INFORMÀTICA I INTERNET
PER A TOTHOM

DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Dilluns d’11 a 12.30 h
Preu: 74,60 €
Places màximes: 12
Professional: Elsa Ramos

Continuació del trimestre anterior en què
aprenem a guardar fotos, a fer cerques
per internet, a enviar correctament un cor-
reu electrònic, etc. Cal tenir uns coneixe-
ments mínims d’informàtica.

MÓN DIGITAL

DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Dilluns de 12.30 a 14 h
Preu: 74,60 €
Places màximes: 12
Professional: Elsa Ramos

Continuació del trimestre anterior en què
aprendrem a moure’ns per internet.

MÓN GOOGLE

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

Continuació del trimestre anterior en què
descobrirem com moure’ns pel món de
Google: mapes, traducció, notes...

INFORMÀTICA I INTERNET
INICIACIÓ

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

Continuació del trimestre anterior en què
descobrirem totes les possibilitats de l’or-
dinador.

EDICIÓ I ORGANITZACIÓ 
DE FOTOS I VÍDEOS     

NDEL 2 D’ABRIL 
AL 4 DE JUNY
Dimarts de 12.30 a 14 h
Preu: 74,60 €
Places màximes: 12
Professional: Elsa Ramos
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TALLERS

Vols aprendre a editar, organitzar i fer 
vídeos amb les teves fotos? Amb progra-
mes gratuïts (Picassa, Google Photos, 
Movie Maker) faràs creacions com un pro-
fessional.

PROGRAMAR PER 
RESOLDRE UNA 
NECESSITAT SOCIAL  

G
DEL 2 D’ABRIL FINS 
AL 4 DE JUNY
Dimarts de 19 a 20.30 h
Places màximes: 12
Professional: Jean-François Colas, facili-
tador de l’aprenentatge obert en línia.  

Aprendrem en línia a programar amb l’ob-
jectiu de resoldre un problema social. Je-
an-François ens ensenyarà el llenguatge 
de l’era digital amb els MOCC (curs en 
línia obert i massiu), i comprovarem que 
senzill és començar a programar. Benvin-
guts i benvingudes a la cocreació digital! 

LLENGÜES

*Aquests tallers són una continuació del
trimestre anterior

ANGLÈS BÀSIC

DEL 2 D’ABRIL AL 4 DE JUNY
Grup A: dimarts de 17.30 a 19 h
Professional: Sonia Camps
DEL 3 D’ABRIL AL 12 DE JUNY
Grup B: dimecres d’11.30 a 13 h
Professional: Amiable Language Services
Preu: 74,60 €
Places màximes: 12

Actualment, l’anglès és l’idioma més uti-
litzat.
Aquí teniu l’oportunitat d’aprendre’l.
Adreçat a aquelles persones que vulguin
iniciar-se en l’aprenentatge de l’anglès.

ANGLÈS BÀSIC INTERMEDI

DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Grup A: dilluns de 17 a 18.30 h
Professional: Amiable Language Services

DEL 3 D’ABRIL AL 12 DE JUNY
Grup B: dimecres de 10 a 11.30 h
Grup C: dimecres de 20 a 21.30 h
Professional: Sònia Camps

DEL 5 D’ABRIL AL 14 DE JUNY
Grup D: divendres de 9.30 a 11 h
Professional: Amiable Language Services
Preu: 74,60 €
Places màximes: 12
Si ja has fet algun curs d’anglès i domines
el present simple, els possessius i els de-
mostratius, les preguntes i les negacions,
aquest és el teu nivell.

ANGLÈS INTERMEDI

DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Grup A: dilluns de 10 a 11.30 h
Professional: Alejandro Solozábal

DEL 4 D’ABRIL AL 13 DE JUNY 
Grup B: dijous de 10 a 11.30 h
Professional: Amiable Language Services
Preu: 74,60 €
Places màximes: 12

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

ANGLÈS INTERMEDI AVANÇAT

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

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

ANGLÈS CONVERSA

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

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

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

ANGLÈS CONVERSA BÀSICA

DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Grup A: dilluns d’11.30 a 12.30 h
Preu: 49,73 €
Places màximes: 12
Professional: Alejandro Solozábal

DEL 4 D’ABRIL AL 13 DE JUNY 
Grup B: dijous d’11.30 a 13 h

Preu: 74,60 €
Places màximes: 12
Professional: Amiable Language Services 

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

ITALIÀ

DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Grup A: dilluns de 18.30 a 20 h
(nivell mitjà)
Grup B: dilluns de 20 a 21.30 h
(nivell bàsic)
Preu: 74,60 €
Places màximes: 12
Professional: Amiable Language Services

Inicia’t en la llengua italiana i descobreix-
ne la gramàtica, la fonètica, el vocabulari,
etc.

FRANCÈS

DEL 4 D’ABRIL AL 13 DE JUNY 
Grup A: dijous de 17 a 18.30 h (nivell bà-
sic intermedi)
Grup B: dijous de 10 a 11.30 h (nivell 
mitjà)
Grup C: dijous d’11.30 a 13 h         

N

(nivell bàsic)
Preu: 74,60 €
Places màximes: 12
Professional: Valerie Hocq

Nivell bàsic. Destinat a persones que vo-
len començar a aprendre l’idioma. Podran  
adquirir nocions bàsiques per comunicar-
se en situacions senzilles de la vida quo-
tidiana.
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TALLERS

Nivell mitjà. Adreçat a persones amb 
un mínim de coneixements pel que fa a 
comprensió i expressió oral que vulguin 
adquirir coneixements més profunds per 
conversar en francès.

FRANCÈS CONVERSA

DEL 4 D’ABRIL AL 13 DE JUNY 
Dijous de 18.30 a 20 h
Preu: 74,60 €
Places màximes: 12
Professional: Valerie Hocq

Adreçat a persones que ja saben parlar 
francès i que volen practicar la conversa, 
amb la finalitat de millorar-ne la compren-
sió i l’expressió oral de manera fluïda. Ca-
len coneixements mínims de francès pel
que fa a comprensió i expressió oral.

ALEMANY

DEL 4 D’ABRIL AL 13 DE JUNY 
Dijous de 17.30 a 19 h (nivell bàsic mitjà)
Preu: 74,60 €
Places màximes: 12
Professional: Sònia Camps

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

BALLS I DANSES

BALLS DE SALÓ

DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Dilluns de 20 a 21 h (mitjà)
Preu: 49,73 €
Places màximes: 30
Professional: Alicia Corfield

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

DANSES DE BOLLYWOOD

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

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

COUNTRY INICIACIÓ

DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Grup A: dilluns de 21 a 22 h
Professional: Félix López

DEL 5 D’ABRIL AL 14 DE JUNY
Grup B: divendres de 9 a 10 h
Professional: Elisabet Castejón
Preu: 49,73 €
Places màximes: 25
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Per iniciar-te en la pràctica d’aquest ball
que ens aporta dinamisme i coordinació.

COUNTRY INICIACIÓ-INTERMEDI

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

DEL 4 D’ABRIL AL 13 DE JUNY 
Grup B: dijous de 21 a 22 h
Preu: 49,73 €
Places màximes: 25
Professional: Félix López

Per als que ja tenen el nivell d’iniciació as-
solit i volen noves combinacions de pas-
sos i coreografies.

COUNTRY INTERMEDI

DEL 4 D’ABRIL AL 13 DE JUNY 
Grup A: dijous de 22 a 23 h
Professional: Félix López

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

Avançarem amb noves coreografies i 
combinacions de passos.

COUNTRY INTERMEDI-AVANÇAT

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

Avançarem amb noves coreografies i 
combinacions de passos.

COUNTRY AVANÇAT

DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Dilluns de 22 a 23 h
Preu: 49,73 €
Places màximes: 25
Professional: Félix López

Avançarem amb noves coreografies i
combinacions de passos.

ZUMBADANCE

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

DEL 4 D’ABRIL AL 13 DE JUNY 
Grup B: dijous de 18 a 19 h
Grup C: dijous de 19 a 20 h
Professional: Sant Andreu Pas a Pas
Preu: 49,73 €
Places màximes: 20

Ball gimnàstic, eficaç i fàcil de seguir que
s’inspira en la música llatina internacional
per cremar calories, millorar la condició 
física, la coordinació i proporcionar ben-
estar al cos i a la ment, reduint l’estrès. 
Cal portar tovallola i aigua.

DANSA DEL VENTRE

DEL 3 D’ABRIL AL 12 DE JUNY
Dimecres de 17 a 18.30 h
Preu: 74,60 €
Places màximes: 18
Professional: Nerea Moreno
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Dansa ancestral que ens permet connec-
tar amb l’essència femenina, equilibrant 
cos i ment.

LINE DANCE

DEL 3 D’ABRIL AL 12 DE JUNY
Dimecres de 21.30 a 22.30 h
Preu: 49,73 €
Places màximes: 18
Professional: Félix López

Ball en línia adreçat a tothom que vulgui 
aprendre coreografies noves i ritmes dife-
rents.

SWING AMB PARELLA

DEL 4 D’ABRIL AL 13 DE JUNY 
Dijous de 21 a 22 h
Preu: 49,73 €
Places màximes: 24
Professional: Swing Les Corts

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

SEVILLANES

DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Grup A: dilluns de 18 a 19 h (nivell avan-
çat)
Professional: Isabel Oliva

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

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

FLAMENC

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

Aprendrem les diferents varietats del fla-
menc, a més dels moviments que l’acom-
panyen.
Seguirem el ritme i desenvoluparem l’ex-
pressió corporal amb les parts del cos.

BALL EN LÍNIA

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

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

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

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

SALSA AMB PARELLA

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

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

SALUT I BENESTAR

CLUB 33

DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Preu: 72,97 €
Places màximes: 30

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

IOGA

DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Grup A: dilluns de 20 a 21 h
Grup B: dilluns de 21 a 22 h
Professional: Ignasi Bosacoma

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

DEL 3 D’ABRIL AL 12 DE JUNY
Grup D: dimecres d’11 a 12.30 h
Professional: Lina Mariño
Grup E: dimecres de 13 a 14 h
Grup F: dimecres de 20 a 21 h
Grup G: dimecres de 21 a 22 h
Professional: Ignasi Bosacoma

DEL 5 D’ABRIL AL 14 DE JUNY
Grup H: divendres de 13 a 14 h
Professional: Maribel López
Preu: 1 h, 49,73 €; 1,30 h, 74,60 €
Places màximes: 10
Places màximes: 18 (en horari de dime-
cres i migdies)

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

IOGA SUAU

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

Per a persones amb mobilitat reduïda fa-
rem: estiraments, torsions, equilibri i tècni-
ques de respiració.
Cal dur manta o tovallola.
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CORRECCIÓ POSTURAL

DEL 3 D’ABRIL AL 12 DE JUNY
Dimecres de 18 a 19 h
Preu: 49,73 €
Places màximes: 10
Professional: Maribel López

Exercicis pràctics per ensenyar al cos la 
postura correcta en caminar, estar drets o 
asseguts, a fi de millorar la salut i la
força vital. Cal dur tovallola.

HIPOPRESSIUS

DEL 3 D’ABRIL AL 12 DE JUNY
Grup A: dimecres de 19 a 20 h
Grup B: dimecres de 20 a 21 h
Preu: 49,73 €
Places màximes: 10
Professional: Maribel López
Cal dur tovallola.

Per enfortir i tonificar la part abdominal,
estimular els òrgans i recuperar la salut
del sòl pelvià.

IOGA MEDITACIÓ

DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Dilluns de 19 a 20 h
Preu: 49,73 €
Places màximes: 12
Professional: Alicia Corfield

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

IOGA PILATES

DEL 2 D’ABRIL AL 4 DE JUNY
Grup A: dimarts de 21 a 22 h
Places màximes: 10
Professional: Néstor Gabriel Puentes

DEL 3 D’ABRIL AL 12 DE JUNY
Grup B: dimecres de 19 a 20 h
Professional: Alicia Corfield
Preu: 49,73 €
Places màximes: 16

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

PILATES

DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Grup A: dilluns de 19 a 20 h (nivell 0)
Professional: María Reina

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

DEL 3 D’ABRIL AL 12 DE JUNY
Grup D: dimecres de 18.30 a 19.30 h
(nivell 1)
Professional: María Reina

DEL 4 D’ABRIL AL 13 DE JUNY
Grup E: dijous de 19 a 20 h (nivell 1)
Grup F: dijous de 20 a 21 h (nivell 1)
Professional: Sònia Camps
Preu: 49,73 €
Places màximes: 10
Places màximes: 18 (en horari de migdies,
matins i dilluns a la tarda)
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DEL 2 D’ABRIL AL 4 DE JUNY
Dimarts de 13 a 14 h
Preu: 49,73 €
Places màximes: 14
Professional: Alicia Corfield

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

TXIKUNG

DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Dilluns de 19 a 20 h
Preu: 49,73 €
Places màximes: 8
Professional: Ricard Cunill

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

TAITXÍ

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

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

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

PILATES FUSIÓ

DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Dilluns de 18 a 19 h
Preu: 49,73 €
Places màximes: 16
Professional: María Reina

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

PILATES ABDOMINAL

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

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

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

ESTIL DANCE

DEL 2 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Dimarts i dijous de 20 a 20.45 h
Preu: 74,60 €
Places màximes: 20
Professional: Sant Andreu Pas a Pas

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

IOGA PER A
EMBARASSADES

DEL 5 D’ABRIL AL 14 DE JUNY
Divendres de 9 a 10 h
Preu: 49,73 €
Places màximes: 10
Professional: Maribel López

Per viure aquest procés de la manera 
més sana i relaxada possible, desenvolu-
pant confiança i adaptant el moviment als 
canvis naturals que es produeixen durant 
l’embaràs. Recomanable a partir del ter-
cer mes de gestació.

GIMNÀSTICA FACIAL    
N

DEL 4 D’ABRIL 
AL 13 DE JUNY 
Dijous de 16.30 a 17.30 h
Preu: 49,73 €
Places màximes: 14
Professional: Sònia Camps

POSA’T +

DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Grup A: dilluns i dimecres de 10 a 10.45 h

DEL 2 D’ABRIL A L’11 DE JUNY 
Grup B: dimarts i dijous de 9 a 9.45 h
Grup C: dimarts i dijous de 10 a 10.45 h
Grup D: dimarts i dijous de 19 a 19.45 h
Grup E: dimarts i dijous de 20 a 20.45 h
Professional: María Reina
Preu: 74,60 €
Places màximes: 25

Manteniment del cos amb exercicis i jocs 
per aconseguir una bona tonificació, elasti-
citat, resistència i força del cos. Cal dur roba 
còmoda, calçat apropiat, tovallola i aigua.

GIM SUAU

DEL 2 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Dimarts i dijous de 18 a 18.45 h
Preu: 74,60 €
Places màximes: 25
Professional: María Reina

Activitat per millorar la mobilitat articular
i la forma física. Adreçat a persones que
vulguin estar en forma de manera suau i
entretinguda. Cal dur roba còmoda, calçat
apropiat, tovallola i aigua.

ESTIRAMENTS

DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Grup A: dilluns i dimecres de 13 a 13.45 h
Professional: Alicia Corfield
Grup B: dilluns i dimecres de 20 a 20.45 h
Professional: María Reina
Preu: 74,60 €
Places màximes: 20

TALLERS
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Aprèn una sèrie d’exercicis amb els quals 
podràs enfortir, tonificar i reafirmar els 
músculs de la cara i així prevenir o minimit-
zar els efectes de l’embelliment i potenciar 
l’efecte dels tractaments cosmètics, elimi-
nar tensions musculars que provoquen el 
mal de cap i la migranya.

ESTIL DE VIDA RESIDU ZERO

DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Dilluns de 19 a 20.30 h
Preu: 39,02 €
Places màximes: 20
Professional: Xènia i Irina de l’Associació 
Zero Waste BCN.

Un taller que fa un acompanyament pràc-
tic a qui s’interessa per dur un estil de vida 
més sostenible i ètic vers les persones, el 
medi ambient i la nostra pròpia salut. Són 
sessions basades en la pràctica on es 
tractaran temes de cuina, es faran petites 
manualitats, s’elaboraran remeis caso-
lans, etc.

CÀPSULES DE CUINA            
N

*Cal portar un davantal i dues carmanyo-
les

CROQUETES 

DEL 4 A L’11 D’ABRIL
Dijous de 17.15 a 19.15 h 
Preu: 19,89 € + 6 € de material 
Places màximes: 12 
Professional: Aina Mir 

TALLERS

Aprendrem a fer la base de les croquetes i 
moltes de les seves variants. En farem de 
pollastre, bolets, formatge blau amb pera 
i nous, pernil salat i fins i tot la variant ja-
ponesa de la croqueta amb gambes o cro-
quetes de xocolata!

CUINA FÀCIL DE PRIMAVERA 

DEL 4 D’ABRIL AL 2 DE MAIG 
Dijous de 19.30 a 21.30 h 
Preu: 39,78 € + 12 € de material 
Places màximes: 12 
Professional: Aina Mir 

La primavera ens arriba plena de produc-
tes deliciosos, i nosaltres aprendrem a 
cuinar-los tant per fer salats com dolços. 
Traurem profit de les faves i els pèsols, la 
patata novella, els espàrrecs verds, les 
cebes i els alls tendres i fins i tot d’algu-
na de les fruites, com les maduixes, els 
albercocs i les cireres! Tant rostides com 
estofades, com per acompanyar qualsevol 
carn o peix, i fins i tot cremes calentes i 
fredes.

CUINA DEL MÓN 

DEL 24 D’ABRIL AL 15 DE MAIG 
Dimecres de 17 a 19 h 
Preu: 29,84 € + 9 € de material
Places màximes: 12 
Professional: Aina Mir 

Si us agraden els menjars diferents i exò-
tics i voleu aprendre a cuinar plats dels di-
ferents continents, en aquest curs apren-
dreu a elaborar plats del Marroc, Tailàndia, 
França, el Brasil i Austràlia, entre molts 
altres indrets. Farem plats típics de cada 
zona, fàcils i gustosos.
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CUINA AMB ESPÈCIES 

DEL 9 AL 23 DE MAIG 
Dijous de 19.30 a 21.30 h 
Preu: 29,84 € + 9 € de material
Places màximes: 12 
Professional: Aina Mir 

Aprendrem a fer els plats típics, tant 
d’aquí com de la resta del món, però amb 
un punt en comú: l’ús de les espècies. De-
liciosos estofats amb atrevides mescles 
de carns amb fruita seca i fruita dolça, 
peixos i moltes espècies. També endolci-
rem la tarda amb postres especiades.

COQUES DE SANT JOAN 

DEL 22 AL 29 DE MAIG 
Dimecres de 17 a 19 h 
Preu: 19,89 € + 6 € de material 
Places màximes: 12 
Professional: Aina Mir

En aquest intensiu aprendrem a fer la 
coca de sant Joan, de brioix amb fruites 
o crema, les de llardons, la d’albercocs de 
Mallorca i alguna sorpresa...

SOPARS EN UN MOMENT 

DEL 5 AL 19 DE JUNY 
Dimecres de 17 a 19 h 
Preu: 29,84 € + 9 € de material
Places màximes: 12 
Professional: Aina Mir 

Avui en dia cada vegada tenim menys 
temps per cuinar, però això no vol dir que 
no puguem menjar bé. En aquest curs 
aprendrem a fer sopars senzills amb els 

quals renovarem el nostre repertori. Fa-
rem plats de poca elaboració, frescos i 
apetitosos. No oblidarem acabar l’àpat 
amb unes postres refrescants, també.

TÀRTARS I CARPACCIOS 

DEL 13 AL 20 DE JUNY 
Dijous de 19.30 a 21.30 h 
Preu: 19,89 € + 7 € de material 
Places màximes: 12 
Professional: Aina Mir 

Ara que ve la primavera, ja podem comen-
çar a gaudir de menjars lleugers i frescos. 
Per això et proposem aquest curs en el 
qual aprendrem a fer carpaccios i tàrtars, 
tant de carn com de peix o verdures!

CUINA VEGETARIANA PER A NO 
VEGETARIANS (ECO)

DEL 29 D’ABRIL AL 13 DE MAIG
Dilluns de 19.30 a 21.30 h
Preu: 29,84 € + 10 de material
Places màximes: 12
Professional: Maria Alcolado, dietista i re-
educadora alimentària.

Amb la Maria veurem com és possible 
seguir una alimentació saludable i rica en 
nutrients basada només en aliments ve-
getals. Tots els ingredients seran de tem-
porada, de proximitat i ecològics.
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INFANTS I ADOLESCENTS

DANSA I TEATRE PER A NENS I
NENES

DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Dilluns de 18 a 19 h
Edat: de 3 a 6 anys
Preu: 41,10 €
Places màximes: 10
Professional: Judith Chacón

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

HIP-HOP
N

DEL 4 D’ABRIL 
AL 13 DE JUNY 
Dijous de 17.30 a 18.30 h
Edat: de 12 a 16 anys
Preu: 41,10 €
Places màximes: 10
Professional: Judith Chacón

Aprendran disciplina mitjançant coreogra-
fies, musicalitat i dissociacions del cos. A 
més, augmentaran la coordinació i l’agili-
tat del seu cos.

ROBÒTICA WeDo

DEL 5 D’ABRIL AL 14 DE JUNY
Divendres de 17.30 a 18.30  h
Edat: de 6 a 8 anys
Preu: 41,10 €
Places màximes: 14
Professional: Creatic nens: tecnologia, di-
versió, creativitat!

El curso de LEGO WeDo per a nens i 
nenes de 1r a 3r de primària farà que la 
primera experiència amb la robòtica i la 
programació sigui motivadora i divertida. 

ROBÒTICA EV3

DEL 5 D’ABRIL AL 14 DE JUNY
Divendres de 18.30 a 19.30  h
Edat: de 9 a 11 anys
Preu: 41,10 €
Places màximes: 14
Professional: Creatic nens: tecnologia, di-
versió, creativitat!

El LEGO Mindstorm EV3, per a nens i 
nenes de 4t a 6è de primària, és la sè-
rie de robòtica educativa més complexa 
de LEGO. Es poden realitzar diferents 
models de robots fent servir els blocs de 
plàstic característics de la LEGO.

CÀPSULES DE
CUINA INFANTIL             

N
*Cal portar un davantal i dues carmanyo-
les

CUPCAKES RED VELVET AMB 
COBERTURA DE CREMA DE
FORMATGE

DILLUNS 1 D’ABRIL
De 18 a 19.30 h
Edat: de 8 a 12 anys
Places màximes: 10 
Preu: 6,16 € + 2 € de material

Ens convertirem en uns autèntics re-
bosters i rebosteres fent un “red velvet” 



22

TALLERS

POSTRES AMB PASTA DE FULL

DILLUNS 27 DE MAIG
De 18 a 19.30 h
Edat: de 8 a 12 anys
Places màximes: 10
Preu: 6,16 € + 2 € de material

Aprendrem a fer creacions de pasta de full  
com tot tipus de croissants i ulleres. 

CASSOLETES DE MADUIXES AMB 
NATA I DECORADES AMB 
XOCOLATA

DILLUNS 3 DE JUNY
De 18 a 19.30 h
Edat: de 8 a 12 anys
Places màximes: 10
Preu: 6,16 € + 2 € de material

Farem unes cassoletes que farcirem amb 
nata i maduixes. I decorades amb xocola-
ta desfeta.

PER A GENT GRAN

COR JOVE

DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Grup A: dilluns i dimecres d’11 a 12 h

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

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

en versió individual. Un clàssic de la re-
bosteria anglosaxona amb cobertura de 
formatge.

COULANT DE XOCOLATA AMB 
SALSA DE TARONJA I NATA

DILLUNS 15 D’ABRIL
De 18 a 19.30 h
Edat: de 8 a 12 anys
Places màximes: 10 
Preu: 6,16 € + 2 € de material

Per als fans de la xocolata, aquesta vegada 
ens atrevirem a fer un gran clàssic deliciós.

CREPS AMB FRUITA I SALSA DE 
XOCOLATA BLANCA

DILLUNS 29 D’ABRIL
De 18 a 19.30 h
Edat: de 8 a 12 anys
Places màximes: 10
Preu: 6,16 € + 2 € de material

Aprendrem a fer crepes i els acompanya-
rem amb fruita i salsa de xocolata blanca. 

PA DE PESSIC GENOVÈS

DILLUNS 13 DE MAIG
De 18 a 19.30 h
Edat: de 8 a 12 anys
Places màximes: 10
Preu: 6,16 € + 2 € de material

Farem un fantàstic pa de pessic genovès, 
farcit de melmelada i cobert de crema de 
xocolata.
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TALLERS

MANTENIMENT DEL MATÍ

DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Dilluns i dimecres de 9 a 10 h
Preu: 36,55 €
Places màximes: 30
Professional: María Reina

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

ACTIVA-MENT

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

Taller per mantenir jove i activa la ment 
mentre exercitem la memòria, millorem l’au-
toestima i ens relacionem amb els altres.

CLOENDA DE TALLERS 2018-2019  

EXHIBICIÓ DE TALLERS

DIJOUS 20 DE JUNY
A les 19 h

Mostra de les activitats i tallers realitzats 
al centre.

TALLERS CO
G

Els tallers CO- d’innovació social volen fa-
cilitar la creació conjunta sense cap mena

de barreres i així sumar emocions, crea-
tivitat, coneixement i, sobretot, les ganes
que tothom té de compartir experiències.

DANSA EN CO-

DEL 4 D’ABRIL AL 13 DE JUNY
Dijous de 16.45 a 18 h
Places màximes: 14
Professional: Elisabet Ferrer, ballarina
professional

Juntament amb el Grup CHM Salut Mental, 
es crearà un grup que, des de la iniciació, 
passejarà pels diferents estils de la dansa 
per ballar i fer un exercici de creació col·lec-
tiva. Hi col·laborarà el centre de creació de 
dansa La Caldera, que ens convidarà a fer 
unes sessions a les seves instal·lacions en-
voltats de professionals, on també podrem 
observar el treball dels i les residents. Tam-
bé tindrem la visita de creadors i creadores 
de dansa que ens enriquiran alguna sessió 
amb la seva professionalitat.

COMPANYIA DE TEATRE PERE
QUART

DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Dilluns de 17.30 a 19 h
Professional: Marta Guzmán, directora de
teatre i educadora social

El taller de CO-teatre ha evolucionat i s’ha
convertit en la Companyia Pere Quart.
Això vol dir que projectes que neixen des 
de la creació conjunta, sense matisos, tro-
ben continuïtat creixent i demanen futur.
Del taller de CO-teatre neix aquesta com-
panyia, que rep el nom del centre cívic i 
que està disposada a fer del teatre una 
eina de comunicació i un espai de relació.



Si sou una entitat inclusiva de Les 
Corts i voleu gaudir d’un taller amb la 
nostra dietista, contacteu amb nosal-
tres. Farem la reserva de l’activitat per 
ordre d’arribada de sol·licitud.

RECEPTES AMB ALBERCOCS 
(ECO)

DIMARTS 7 DE MAIG 
D’11 a 13 h
Places màximes: 12
Professional: Maria Alcolado, dietista i ree-
ducadora alimentària.

Durant la primavera podem gaudir del 
moment òptim dels albercocs, una de les 
fruites més meloses i aromàtiques de la 
temporada, rica en vitamines antioxidants. 
Veurem que podem menjar-los sols o com 
a part d’amanides, plats principals i dolços. 

ZOODELS: ESPAGUETIS 
VEGETALS (ECO)

DIMARTS 4 DE JUNY
D’11 a 13 h
Places màximes: 12
Professional: Maria Alcolado, dietista i ree-
ducadora alimentària.

Els espaguetis vegetals són una opció rà-
pida i fàcil per preparar una amanida de 
primavera. Tallarem hortalisses en espiral 
i les utilitzarem com a base del nostre plat 
saludable. Acompanyarem aquests “zoo-
dels” de salses i vinagretes amb molta 
personalitat. Una forma diferent i divertida 
de preparar i menjar verdures!

TALLERS PER A ENTITATS A LA CUINA INCLUSIVA

TALLERS
PER A 
ENTITATS A 
LA CUINA 
INCLUSIVA
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TALLERS PER A ENTITATS A LA CUINA INCLUSIVA

El Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart” 
posa a disposició de les entitats i/o escoles 
de diversitat funcional o d’altres col·lectius 
amb mobilitat reduïda una cuina adaptada 
per fer-hi tallers, amb l’objectiu de poder 
experimentar i treballar l’autonomia de les 
persones en un entorn adaptat. 
Si voleu fer algun taller al centre, poseu-
vos en contacte amb nosaltres. 
Actualment ja tenim tres grups que faran 
activitats a la nostra cuina. 

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

TO ARIADNA
TO Ariadna organitza tallers de cuina amb 
persones amb discapacitat intel·lectual 
(persones amb suport intermitent) sobre 
manipulació  d’aliments i alimentació equi-
librada, perquè apliquin els coneixements 
adquirits a la seva vida quotidiana i així 
desenvolupin la seva autonomia personal.
Dimecres d’11 a 13 h

CENTRE OCUPACIONAL PAIDEIA
L’any 2014 va obrir les portes el cen-
tre ocupacional que neix de les ganes 
de seguir creixent dels professionals del  
col·legi Paideia i de la Fundació Paideia. 
Dijous d’11 a 13 h
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Voleu rebre informació de les nostres ac-
tivitats?
Entreu al web 
http://ajuntament.barelona.cat/ccivics/perequart 
i registreu-vos al butlletí digital.
Setmanalment rebreu les nostres propos-
tes d’activitats.

ESPECTACLES INFANTILS   

Hora: 18 h

CÖSMIX

DIVENDRES 12 D’ABRIL
Professional: Teatre Mòbil

(Vegeu-ne més informació a la pàg. 31)

LA JANA I ELS SENTIMENTS 

DIVENDRES 10 DE MAIG
Professional: BAT AUDICIONS MUSICALS

La Jana és una nena molt eixerida que dins 
seu té un munt de sentiments per expres-
sar les seves emocions. Però un dia, no 
sap per què però no sent res. No entén què 
li pot haver passat, ella vol tornar a sentir 
tot aquell munt d’emocions. Però quan veu 
que ella sola no ho pot fer, el vigilant de les 
emocions acudeix per ajudar-la.

ACTIVITATS INFANTILS I FAMILIARS

ACTIVITATS
INFANTILS I
FAMILIARS  

G
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ACTIVITATS INFANTILS I FAMILIARS

LA MEMÒRIA DE L’AIGUA

DIVENDRES 7 DE JUNY 
Professional: Cia. AKWA

La Capdenúvol és una nena molt divertida 
i una mica trapella a qui li encanta anar al 
riu a saltar bassals amb el seu amic, en 
Setciències. 
Però aquella tarda, en baixar al riu des-
cobreixen que l’aigua no està tan neta com 
hauria de ser. L’aparició de l’amo de la fà-
brica fa que, espantats, caiguin al riu i ha-
gin de marxar a casa ben molls.  A la pobre 
Capdenúvol, només li faltava això, i aquella 
nit s’adorm ben trista i  enfadada amb ella 
mateixa, el seu amic i la seva mare.  
Acompanyada pel seu vaixell de paper, via-
tja en somnis cap a un desert imaginari...

MATINS EN FAMÍLIA

Hora: 11.30 h

BE GOOD IS

* Canvi de data
DISSABTE 27 D’ABRIL, A LES 20 H 
Professional: Espai Dual
(Vegeu-ne més informació a la pàg. 31)

EL RECICLATGE DE LA MÚSICA

DIUMENGE 16 DE JUNY
Professional: BAT AUDICIONS MUSICALS

Aquesta audició, així com també la músi-
ca, comença de la manera més casual. Un 
munt d’objectes quotidians (deixalles) om-
plen l’escenari.
Progressivament jugarem amb la transfor-
mació d’aquests objectes i, entre cançó 
i cançó i amb l’ajut d’un misteriós quart 
personatge, en Benjamí Bonsai, els reci-
clarem fins a convertir-los en instruments 
de música. Amb aquests instruments caso-
lans analitzarem els principis sonors bàsics 
de les tres famílies d’instruments: percus-
sió, vent i corda. Mitjançant les cançons es 
treballen els tres paràmetres musicals més 
importants: lent-ràpid, fort-fluix, agut-greu.
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SANT JORDI MEDIEVAL AL BARRI 
DE SANT RAMON

DIMARTS 23 D’ABRIL
A partir de les 17.30 h 

El barri de Sant Ramon s’ha convertit en 
un punt de trobada ineludible per Sant Jor-
di. Els llocs de venda de llibres i de roses 
es complementen amb un munt de punts 
d’atracció plens de propostes per als més 
petits, amb una temàtica medieval que ens 
transporta als anys de Sant Jordi. Podreu 
trobar-nos a la carpa de l’espai literari. Ani-
meu-vos i apropeu-vos a Sant Ramon per 
gaudir d’un Sant Jordi Medieval!

DIADES, FESTES I TRADICIONS

DIADES, FESTES 
I TRADICIONS

G
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ESPECTACLES I CONCERTS

ESPECTACLES 
I CONCERTS

G

Cal inscriure’s prèviament a les activitats.
Ja ho podeu fer des de les inscripcions en 
línia que trobareu al nostre web
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/perequart 
o bé de manera presencial

M’HE EMPASSAT LA LLUNA I 
OSTATGES

DIMECRES 10 D’ABRIL
A les 19 h

NUSOS QUE ES (DES) FAN

DIVENDRES 17 DE MAIG
A les 18 h
Professional Cia. Col.lectiu Hàbitat

Dos mons, dos entorns molt diferents apa-
rentment allunyats que quan es van acos-
tant s’adonen que no són tan diferents l’un 
de l’altre, i que han pogut viure situacions i 
experiències molt similars. Explorem com 
el contacte i l’acostament poden provocar 
canvis en l’estat físic i mental entre les 
persones.

29

F
ot

o:
 C

C
 P

er
e 

Q
ua

rt
F

ot
o:

 C
ia

. C
ol

·le
ct

iu
 H

àb
ita

t



30

ESPECTACLES I CONCERTS

ELS CINC CONTINENTS

DISSABTE 4 DE MAIG
A les 18 h
Professional Alma Gawazy

L’espectacle de dansa Els Cinc Continents 
és un viatge per tot el món a través de la 
dansa oriental fusionada amb altres dan-
ses representatives dels cinc continents, 
començant per la samba, el tango i la sal-
sa, passant  també per les danses africa-
nes i polinèsies,  el bollywood i finalment 
d’altres més conegudes per nosaltres com 
el flamenc.

REJUNTATS

DIVENDRES 21 DE JUNY
A les 18 h
Professional: Marta Guzman, directora de 
teatre i educadora social.

ClCLE 
BARCELONA
DISTRICTE 
CULTURAL



CICLE BARCELONA DISTRICTE CULTURAL
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L’Institut de Cultura de Barcelona posa 
a l’abast de la ciutadania, i en centres de 
proximitat com els centres cívics, una pro-
gramació de companyies i grups de qua-
litat, amateurs en vies de consolidar-se i 
professionals, amb una varietat de llen-
guatges artístics.
No us perdeu l’oportunitat de viure aquests 
espectacles i connectar amb els i les artis-
tes amb els quals podreu tenir una petita 
conversa en acabar l’espectacle.

CÖSMIX

DIVENDRES 12 D’ABRIL
A les 18 h
Professional: Teatre Mòbil

No saben qui són, ni on van, ni d’on venen: 
sembla que de fer unes quantes voltes al 
globus terraqüi, encara que no tenen la 
més petita idea de si van marxar cap a 
una direcció o si van tornar per la con-
trària. Són dos éssers estranys. I aquesta 
paraula es queda curta. Són estrafolaris, 
estrambòtics, excèntrics, extravagants, 
i moltes altres coses complicades de dir 
que comencen amb la lletra e.

Són dos, i ningú no acaba d’entendre gai-
re bé de què parlen quan parlen entre ells, 
però fan gràcia a tothom. Quan cavalquen 
sobre uns estruços, quan xerren amb uns 
robots, quan es disfressen amb unes cai-
xes, quan endevinen el futur, quan repas-
sen com era el teatre del passat, quan aga-
fen la guitarra, quan fan sonar la trompeta, 
quan s’asseuen, quan perden la cadira, 
quan ploren o quan riuen... Són pallassos, 
i ja sabeu com són els pallassos. Ah, no? 
Doncs veniu, que us els presentem!

BE GOOD IS

DISSABTE 27 D’ABRIL 
A les 20 h
Professional: Espai Dual

Be God Is és un espectacle que demos-
tra bigotis i que no es treu mai el barret, 
un espectacle que combina la música en 
directe, la pantomima i les acrobàcies de 
circ amb l’únic propòsit de gaudir del joc 
com només ho poden fer els nens i les 
nenes, i de jugar amb l’experiència que 
només té qui ja ho ha fet moltes vegades.

Una banda de tres —guitarra, saxo 
i caixó—, dues cadires, una barra 
d’equilibris, una música de jazz, una melo-
dia de rock o un quejío flamenc, i un gest... 
sempre un gest... El gest d’un pallasso que 
ens parlarà d’alegria i de ràbia, de joia i de 
patiment, d’il·lusió i de decepcions, i que 
sempre aconseguirà despertar-nos un 
somriure que acabarà convertit en aquell 
riure contagiós que pensàvem que només 
era possible que gaudissin els infants.
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CICLE CINEMA I 
DOCUMENTALS: 
PARTICIPACIÓ I 
CONSCIÈNCIA 
CIUTADANA

Voleu rebre informació de les nostres ac-
tivitats?
Entreu al web 
http://ajuntament.barelona.cat/ccivics/perequart
 i registreu-vos al butlletí digital.
Setmanalment rebreu les nostres propos-
tes d’activitats.

PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL 
DIOM 

DIMARTS 9 D’ABRIL
A les 18.30 h
Professional: ONG UMBRAL

Debat posterior en presència dels pre-
cursors de l’associació i de la productora 
Quepo, qui ha realitzat el film.

CICLE CINEMA DONES DEL MÓN

DIMARTS 2 D’ABRIL
DIJOUS 25 D’ABRIL
DIMECRES 16 DE MAIG  I 12 DE 
JUNY 
Hora: 18.30 h
Organitzat per la Taula de Dones de les 
Corts amb el suport de Docs Barcelona i 
del Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”

CICLE CINEMA I DOCUMENTALS
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EXPOSICIONS
CONFERÈNCIES

“POEGRAFIES”

DE L’1 DE MARÇ AL 30 D’ABRIL 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
DE L’EXPOSICIÓ “POEGRAFIES”:

“FALTA TÍTOL”, de Miriam G 
Troncho. 

DIVENDRES 5 D’ABRIL 
A les 19 h  

La fotògrafa Míriam des de l’espai expo-
sitiu “Poegrafies” ens presentarà un vídeo 
amb fotografies de diversos fotògrafs que 
fan una fotografia propera a la poesia. Des-
prés es farà una xerrada sobre les imatges 
poètiques amb la participació d’alguns dels 
fotògrafs i les fotògrafes.

“M’HE EMPASSAT LA LLUNA I 
OSTATGES”

DIMECRES 10 D’ABRIL
De 19 a 20 h  
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SORTIDES CULTURALS

A l’espai expositiu de “Poegrafies” farem 
un espectacle poètic que ens parlarà de 
temes tan diversos com la menopausa o 
la falta de llibertat, tot plegat acompanyat 
amb música, dansa i un audiovisual a 
càrrec de la poeta Marta Pérez Sierra.
Ballarí: Pol Jiménez
Imatges: Enric Macià

UNA SESSIÓ DEDICADA A LA 
DISCAPACITAT VISUAL 

DIMECRES 17 D’ABRIL
De 19 a 20 h  

El poeta Rodolfo del Hoyo farà una visita 
guiada per l’exposició “Poegrafies” oberta a 
tothom però dedicada especialment al Club 
de Lectura Àgora de l’ONCE i l’Associació 
discapacitat visual Catalunya: B1+B2+B3. 
Després els membres del Club Àgora lle-
giran texts per comentar.

COMPARTINT POESIA AMB EL TO 
ARIADNA

DIMARTS 30 D’ABRIL
A les 11 h  

L’últim dia de l’exposició “Poegrafies” el 
dedicarem a crear més poesia amb la par-
ticipació del TO Ariadna. Es farà una visi-
ta guiada de la mà del poeta Rodolfo del 
Hoyo i després es compartiran poesies. 

“ARTISTES DE PERE QUART”

DEL 3 AL 27 DE JUNY 
Autoria: Alumnes dels tallers de dibuix i pin-
tura i de ceràmica del centre cívic.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
DE L’EXPOSICIÓ “ARTISTES DE 
PERE QUART”:

CONCURS PER A LA PORTADA 
DEL CARTELL DE L’EXPOSICIÓ 
COL·LECTIVA

DE L’1 D’ABRIL A L’11 DE MAIG 

Ets alumne d’un taller de dibuix i pintura 
o de ceràmica del Centre i vols participar
del concurs d’obres per al cartell publicitari
de l’exposició col·lectiva que realitzarem a
Pere Quart, el proper mes de juny?
Et proposem que ens presentis un dibuix o
una imatge creativa abans de l’11 de maig
a: perequart@lleuresport.cat

VISITA GUIADA AMB ELS 
ARTISTES 

DIJOUS 20 DE JUNY
A partir de les 18 h

VISITA AL TALLER D’UN ARTISTA 

Per tal de veure com un artista crea al seu 
taller, visitarem el seu taller a finals de juny. 

“PARELLES ARTÍSTIQUES”

DEL 10 DE MAIG AL 12 DE JULIOL  
Organitza: Osonament.

Us presentem les obres de la 13a edició 
de “Parelles Artístiques: Experiències crea-
tives per la salut mental”. Un projecte que 
va néixer a Osona i s’ha estès i consolidat 
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per d’altres comarques de Catalunya.
Les parelles que realitzen les obres estan 
formades per dos artistes, un dels quals 
està vinculat als recursos de salut mental 
participants. Durant uns mesos, aquests 
artistes s’han conegut, han ideat l’obra i 
l’han treballat fins a donar-li vida. 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
DE L’EXPOSICIÓ “PARELLES 
ARTÍSTIQUES”:

DANSA EN CO- REP “PARELLES 
ARTÍSTIQUES” 

DIVENDRES 10 DE MAIG
A les 18 h
Professional: Taller Dansa en CO-

Fem una rebuda simbòlica a l’exposició 
“Parelles Artístiques” amb l’actuació del 
nostre taller Dansa en CO-.

INAUGURACIÓ DE “PARELLES 
ARTÍSTIQUES”

DIVENDRES 10 DE MAIG
De 19 a 20 h
Professional: Osonament

Tenim el plaer de presentar-vos la mostra 
col·lectiva de la 13a edició de “Parelles Ar-
tístiques”, en què participen vint centres 
de vuit comarques amb un total de 196 
artistes, que han creat durant els darrers 
mesos un total de 99 obres per parelles o 
per grups. 

XERRADA AMB UNA PARELLA 
ARTÍSTICA 

DIJOUS 23 DE MAIG
De 19 a 20 h
Professional: Parella artística per determinar.

A l’espai expositiu de “Parelles Artístiques” 
fem una xerrada amb una parella artística 
que ha participat en l’exposició. Ens expli-
caran els tres moments importants de la re-
lació artística: la coneixença, la ideació de 
l’obra i, finalment, la seva materialització. 

CONFERÈNCIA: SALUT MENT-ART

DIJOUS 13 DE JUNY
De 19 a 20 h
Professional: Diferents professionals de 
l’àmbit de la salut mental.

Muntem una taula rodona amb especialis-
tes de la salut mental on s’explicaran els 
beneficis de la metodologia del contacte 
social entre dues persones en una relació 
d’iguals, i de l’art com a vehicle creatiu.

VISITA GUIADA  

DIJOUS 27 DE JUNY
A les 11 h
Professional: Montserrat Rigol, tècnica 
RPS.

Visita guiada, especialment, per a les en-
titats del barri on es donarà a conèixer el 
projecte i presentaran les obres de la 13a 
edició.
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CONFERÈNCIES

Voleu rebre informació de les nostres ac-
tivitats?
Entreu al web 
http://ajuntament.barelona.cat/ccivics/perequart 
i registreu-vos al butlletí digital. Setma-
nalment rebreu les nostres propostes 
d’activitats.

MALBARATAMENT ALIMENTARI

DILLUNS 1 D’ABRIL
De 19 a 20 h
Professional: Xènia i Irina de l’Associació 
Zero Waste BCN.

Una xerrada amb debat per aprofundir en 
el malbaratament alimentari i començar 
a posar en pràctica maneres d’evitar-lo. 
S’explicaran problemàtiques i solucions.

ALTES CAPACITATS 
INTEL·LECTUALS

DIVENDRES 5 D’ABRIL
A les 18 h
Professional: Natàlia Luján i Roig, pedago-
ga, psicopedagoga i directora del gabinet 
psicopedagògic, ENCAIXA’T

Una persona amb altes capacitats 
intel·lectuals no és només una persona 
molt intel·ligent o que té un QI (quocient 
intel·lectual) elevat, sinó que, segons la 
tipologia, ens referirem d’una manera o 
d’una altra. És per això que dintre les AC hi 
ha el talent, la superdotació i la precocitat. 
En el cas del talent pot ser simple com un 
talent musical o complex com un talent 
acadèmic, que se sol confondre amb la 
superdotació. Aquesta fa referència a una 
habilitat superior a la mitjana, així com una 
gran creativitat. La precocitat, en canvi, pot 
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CONFERÈNCIES

suposar en l’alumne/a un aprenentatge 
més ràpid que la resta d’infants de la seva 
edat, però que s’acaba anivellant. 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EL 
NOI DE PAPER

DIVENDRES 12 D’ABRIL
A les 19 h
Professional: Jordi Folck, escriptor.

Jordi Folck presenta El noi de Paper, Pre-
mi Ramon Muntaner de Literatura Juvenil 
2018. Una novel·la extraordinària que con-
vida tots els lectors i lectores a no perdre 
mai la imaginació.
D’un vell matrimoni de llibreters neix un 
fill de paper amb serpentines per cabells 
i llàgrimes de confeti. El noi de paper és 
un nen de cos fràgil, però amb una enor-
me intel·ligència i sensibilitat, perquè està 
creat des de les millors pàgines de la lite-
ratura mundial.
Gràcies a la papiroflèxia, el noi de paper 
té l’habilitat de transformar-se en qualsevol 
cosa: un vaixell, un avió, una flor... 
Comptarem amb la col·laboració de Pere 
Olivella, expert en papiroflèxia, que ens 
sorprendrà amb les figures que li han inspi-
rat aquest llibre. 

L’ENGINY (IN)VISIBLE

DIJOUS 23 DE MAIG
De 19 a 20 h
Professional: Núria Salán, presidenta de 
la Societat Catalana de Tecnologia. 

Les xerrades amb la Núria serveixen per 
qüestionar estereotips i remoure comple-
xos adquirits per tal que noies i nois es 
reconeguin en peu d’igualtat de capacitats 
envers la ciència i la tecnologia. Parlarem 

de la poca visibilitat que, històricament, 
han tingut els enginys i invents fets per do-
nes. I, per tant, el fet que els noms de les 
inventores no hagin estat visibles ha gene-
rat un buit de models per a les noies que 
venien darrera. 

CICLE TERTÚLIES D’AUTOR A 
AUTOR

A les 19 h
Aforament limitat

Us proposem dues noves tertúlies que volen 
promoure la lectura des d’un format innovador. 
Posem-nos còmodes i participem en les con-
verses entre l’escriptor Jordi Folck i els autors 
i autores d’aquells llibres “excel·lents” que tant 
li hauria agradat escriure al mateix Jordi Folck. 
Totes les tertúlies s’enregistraran en format 
YouTube per nodrir el “Canal Creativitat 3.5” 
del Jordi Folck.
Professional: Jordi Folck, escriptor i comuni-
cador.

A CIELO ABIERTO

DIMARTS 28 DE MAIG
A les 19 h

En aquesta nova tertúlia Jordi Folck parlarà 
amb Antonio Iturbe l’autor del llibre A cielo 
abierto. 
“A cielo abierto”
Antonio Iturbe
Seix Barral, 2017
PREMI BIBLIOTECA BREVE, 2017. A 
cielo abierto.  ens explica les increïbles 
proeses de tres grans amics que van mar-
car la història de l’aviació, i és, a més, un 
homenatge a l’autor d’El Petit Príncep.  



CONVOCATÒRIA DE LA 10a 
EDICIÓ DE L’ESTENEDOR

FINS AL 30 D’ABRIL

L’Estenedor és un projecte que dona suport 
a iniciatives emprenedores en el món del 
disseny tèxtil i els complements.  
Potenciar marques que estan en fase de 
creixement, aportar eines, posar recursos 
a l’abast de les propostes presentades 
o rebre assessorament i sessions de
consultoria són elements clau d’aquest
projecte.
Durant un període de vuit mesos ampliarem 
coneixements, aportarem valor afegit als
vostres projectes amb recursos innovadors
i descobrirem noves formes de relació en
comunitat que poden ser una oportunitat
eficaç i eficient per a les vostres marques.

PRESENTACIÓ NOVA CONVOCA-
TÒRIA ESTENEDOR’19, impulsor 
de projectes de disseny de moda

DIJOUS 11 D’ABRIL
A les 19 h
Professional: Barcelona Activa

DESTACAT 
CULTURAL DEL 
TRIMESTRE 

DESTACAT CULTURAL
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DESTACAT CULTURAL

1a CONVOCATÒRIA RESIDÈNCIES

DE L’1 DE MARÇ AL 5 D’ABRIL

Us presentem la primera convocatòria 
de residències a Pere Quart.  Un pro-
jecte de suport a la creació adreçat a 
artistes i companyies de diferents dis-
ciplines artístiques.
La iniciativa vol donar suport al treball 
professional del col·lectiu d’artistes i 
obrir camí en els circuïts culturals del 
territori i de la ciutat.
Si ets una companyia o un col·lectiu i 
vols un espai per perfeccionar la vos-
tra peça, participa en la convocatòria.  

CONVOCATÒRIA EXPOS

DEL 6 DE MAIG AL 18 DE JUNY

Un projecte de suport a la creació 
del Centre Cívic Pere Quart adreçat 
a artistes de diferents disciplines ex-
positives.
La iniciativa vol donar suport a la 
trajectòria professional del col·lectiu 
d’artistes i obrir camí en els circuïts 
culturals del territori i de la ciutat.
El període en què s’exposarà serà el 
mes d’octubre, tot coincidint amb la 
Festa Major del Districte de les Corts.

1a CONVOCATÒRIA D’INNOVACIÓ 
SOCIAL

DE L’1 D’ABRIL AL 10 DE MAIG

Et convidem a participar en la prime-
ra convocatòria d’Innovació Social a 
Pere Quart. 
L’objectiu principal és impulsar projec-
tes que millorin la vida i les oportuni-
tats de moltes persones.  Solucions 
innovadores davant els desafiaments 
del desenvolupament sostenible.

L’ESTENEDOR’19 A LA MOSTRA 
DE COMERÇ 08028 

A concretar: JUNY
Lloc: Riera Blanca
Ho organitza: Ass. de Comerciants Les 
Corts Comerç 08028
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ACTIVITATS 
ESPECÍFIQUES 
PER A LA
GENT GRAN 

GENT GRAN

G

CLOENDA ACTIVITAT FÍSICA DE 
LA GENT GRAN

DILLUNS 20 DE MAIG
A les 11 h
A càrrec de diferents entitats de gent 
gran del Districte de les Corts

CONCERT LÍRIC PER A LA GENT 
GRAN

DIVENDRES 31 DE MAIG
A les 17 h
Professional: Promusic

MANUALITATS

DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Dilluns de 16 a 19 h

Taller de manualitats adreçat a la gent 
gran

BINGO

DEL 3 D’ABRIL AL 12 DE JUNY
Dimecres a les 17 h
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GENT GRAN

CAMINADES

DEL 4 D’ABRIL AL 13 DE JUNY
Dijous de 9.30 a 10.30 h

Caminada pel barri acompanyats per 
una persona professional

TALLER DE CORAL

DEL 4 D’ABRIL AL 13 DE JUNY
Dijous de 10.30 a 12.30 h

Coral de gent gran, especialitzat en 
cançons de pel·lícules

INFORMACIÓ MULTIMÈDIA PER A 
LA GENT GRAN

Servei de consultes sobre noves tec-
nologies.  Cal demanar cita prèvia al 
telèfon 934 098 846 

*Per a més informació consulteu el
programa específic d’activitats de
gent gran

BALL DEL DIVENDRES

Dies: 26 d’abril, 24 de maig i 14 de 
juny
Horari: de 17.15 a 19.45 h

BALL DEL DIUMENGE

Dies: 14 d’abril, 12 de maig i 9 de juny
Horari: de 17 a 20 h

CASAL DE LA GENT GRAN 

Horari del Casal al Centre Cívic Joan 
Oliver “Pere Quart”
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i 
de 16 a 20 h
Dissabtes i diumenges de 10 a 14 h
Informació i inscripcions
Horari: dimarts i dijous de 17 a 19 h
Preu: gratuït
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Horari del Casal al Centre Cívic Joan Oliver 
“Pere Quart”:
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 
16 a 20 h
Dissabtes i diumenges de 10 a 14 h

MANUALITATS

DEL 7 DE GENER AL 18 DE MARÇ
Dilluns de 16 a 19 h

Taller de manualitats adreçat a la gent gran

BINGO

DEL 8 DE GENER AL 21 DE MARÇ
Dimarts a les 17 h

ESPAI DE JOCS DINAMITZATS

DEL 9 DE GENER AL 20 DE MARÇ
Dimecres a les 17 h

Espai de jocs de taula dinamitzats per una 
professional

CAMINADES

DEL 10 DE GENER AL 21 DE MARÇ
Dijous de 9.30 a 10.30 h

Caminada pel barri acompanyats per un 
professional

TALLER DE CORAL

DEL 10 DE GENER AL 21 DE MARÇ
Dijous de 10.30 a 12.30 h

Coral de gent gran, especialitzada en 

ENTITATS
Fundació Emprèn
Treballa per fer possible la inserció laboral 
activa, ja sigui ajudant-vos a crear la vostra 
pròpia empresa, com col·laborant amb vo-
saltres en la recerca de treball mitjançant el 
programa Incorpora. Un dilluns al trimestre. 

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

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

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

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

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

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

ENTITATS
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ALTRES SERVEIS

Swing Band Les Corts
Grup de música i swing. Assajos els dilluns 
de 20.30 a 22.30 h

ALTRES SERVEIS

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

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

Cuina adaptada
Prioritzen els projectes amb entitats i/o 
col·lectius de diversitat funcional o mobilitat 
reduïda. 

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

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

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

La programació pot tenir canvis. Us reco-
manem que consulteu la nostra pàgina web 
o bé que ens truqueu per telèfon. 
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AGENDA

ABRIL
De l’1 de març al 30 d’abril En horari d’obertura del centre POEGRAFIES Exposició

Dilluns 1 d’abril A les 19 h MALBARATAMENT ALIMENTARI Conferència

Divendres 5 d’abril A les 19 h “FALTA TÍTOL”  Conferència

Dimarts 9 d’abril A les 18.30 h PROJECCIÓ DEL 
DOCUMENTAL DIOM

Cicle cinema i documentals

Dimecres 10 d’abril A les 19 h M’HE EMPASSAT LA LLUNA I 
OSTATGES

Espectacles i concerts 

Divendres 12 d’abril A les 18 h CÖSMIX Espectacle infantil

Divendres 12 d’abril A les 19 h PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EL 
NOI DE PAPER 

Conferència

Diumenge 14 d’abril A les 17 h BALL DEL DIUMENGE Activitat gent gran

Dimecres 17 d’abril A les 18.30 h CICLE CINEMA DONES DEL 
MÓN

Cicle cinema i documentals

Dimecres 17 d’abril A les 19 h UNA SESSIÓ DEDICADA A LA 
DISCAPACITAT VISUAL

Activitats complementàries 
de l’exposició “Poegrafies”

Dijous 18 d’abril A les 19 h ALTES CAPACITATS 
INTEL.LECTUALS

Conferència

Divendres 23 d’abril A les 17.30 h SANT JORDI MEDIEVAL AL 
BARRI DE SANT RAMON

Diades, festes i tradicions

Divendres 26 d’abril A les 17.15 h BALL DEL DIVENDRES Activitat gent gran

Diumenge 28 d’abril A les 11.30 h BE GOOD IS Matins en família

Dimarts 30 d’abril A les 11 h COMPARTINT POESIA AMB EL 
TO ARIADNA

Activitats complementàries 
de l’exposició “Poegrafies”
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AGENDA

MAIG
Dissabte 4 de maig A les 18 h ELS CINC CONTINENTS Espectacles i concerts   

Del 10 de maig al 12 de juliol En horari d’obertura del centre “PARELLES 

ARTÍSTIQUES”

Exposició

Divendres 10 de maig A les 18 h DANSA EN CO- REP 

“PARELLES ARTÍSTIQUES” 

Activitats complementàries de 

l’exposició “Parelles Artístiques”

Divendres 10 de maig A les 18 h LA JANA I ELS SENTI-

MENTS

Activitat infantil

Divendres 10 de maig A les 19 h INAUGURACIÓ 

“PARELLES ARTÍSTIQUES” 

Activitats complementàries de 

l’exposició “Parelles Artístiques”

Diumenge 12 de maig A les 17 h BALL DEL DIUMENGE Activitat gent gran

Dimecres 15 de maig A les 18.30 h CICLE CINEMA DONES 

DEL MÓN

Cicle cinema i documentals

Divendres 17 de maig A les 18 h NUSOS QUE ES (DES) 

FAN

Espectacles i concerts   

Dilluns 20 de maig A les 11 h CLOENDA ACTIVITAT FÍSI-

CA DE LA GENT GRAN

Activitat gent gran

Dijous 23 de maig A les 19 h L’ENGINY (IN)VISIBLE Conferència

Dijous 23 de maig A les 19 h XERRADA AMB UNA PA-

RELLA ARTÍSTICA  

Activitats complementàries de 

l’exposició “Parelles Artístiques”

Divendres 24 de maig A les 17.15 h  BALL DEL DIVENDRES Activitat gent gran

Dimarts 28 de maig A les 19 h A CIELO ABIERTO Conferència

Divendres 31 de maig A les 17 h CONCERT LÍRIC PER A LA 

GENT GRAN

Activitat gent gran
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AGENDA

JUNY 
Diumenge 9 de juny A les 17 h BALL DEL DIUMENGE Activitat gent gran

Dimecres 12 de juny A les 18.30 h CICLE CINEMA DONES DEL MÓN Cicle cinema i documentals

Dijous 13 de juny A les 11 h CONFERÈNCIA: SALUT MENT-ART Conferència

Divendres 14 de juny A les 17.15 h BALL DEL DIVENDRES Activitat gent gran

Diumenge 16 de juny A les 11.30 h EL RECICLATGE DE LA MÚSICA Matins en família

Dilluns 17 de juny A les 18 h REJUNTATS Espectacles i concerts   

Dijous 20 de juny A les 19 h EXHIBICIÓ DE TALLERS Mostra tallers

Divendres 21 de juny A les 18 h LA MEMÒRIA DE L’AIGUA Activitat infantil

Del 3 al 27 de juny En horari d’obertura del centre  “ARTISTES DE PERE QUART” Exposició
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MAPA

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

ADREÇA HORARIS

CENTRE CÍVIC JOAN OLIVER “PERE 
QUART”
C/ Comandant Benítez, 6
Tel.: 933 398 261
Web: ccperequart.com o bcn.cat/lescorts  
A/e: perequart@lleuresport.cat

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

Horari de la recepció del Centre:
De dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 
a 21 h
Horari d’obertura del Centre:
De dilluns a divendres de 9 a 23 h 
Dissabtes i diumenges de 10 a 14 h  

Adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda

PER A MÉS INFORMACIÓINFORMACIÓ ADDICIONAL

@BCN_LesCorts
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