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INSCRIPCIONS
RENOVACIÓ D’INSCRIPCIONS
Del 2 al 13 de març en horari de
secretaria, de 9 a 14 i de 16 a 21 h

RENOVACIONS EN LÍNIA
Del 2 al 15 de març

INSCRIPCIONS PRESENCIALS
A partir del 16 de març en horari de
secretaria, de 9 a 14 i de 16 a 21 h

INSCRIPCIONS EN LÍNIA
A partir del 16 de març a les 9 h

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 persones 
més.
• El centre es reserva el dret de suspendre les activitats que no tinguin un nombre mínim de participants.
• 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 (fins al 27 de març).
• 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 que cal retornar.
• El centre es reserva el dret a canviar el professorat 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 classe 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 material personal i les produccions de les persones 
usuàries. 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.
• Les persones que estiguin a l’atur tindran un descompte del 50% en el preu d’un taller al trimestre.
En aquest cas, caldrà aportar la vida laboral i el padró actualitzat dels últims tres mesos.
També, les persones residents al municipi amb algun tipus de discapacitat tindran una reducció segons 
diferents criteris establerts al BOPB.
En aquest cas, caldrà aportar el padró actualitzat dels últims tres mesos i la targeta acreditativa.

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. 
• 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 que cal retornar.
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ARTS PLÀSTIQUES

DIBUIX I PINTURA

DEL 30 DE MARÇ AL 15 DE JUNY
Grup A: dilluns de 18 a 19.30 h
Grup B: dilluns de 19.30 a 21 h
DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Grup C: dimecres de 10 a 11.30 h
DEL 3 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Grup D: divendres de 10 a 11.30 h
Preu: 77,50 €
Places màximes: 14

Cal dur fulls de paper volum o 
d’apunts, carbó, goma i un drap.

PINTURA AMB AQUAREL·LA

DEL 2 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Dijous de 10 a 11.30 h
Preu: 77,50 €
Places màximes: 14

Cal portar paper d’aquarel·la, colors, 
pinzells, llapis i goma.

PINTURA DE RETRAT

DEL 2 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Dijous d’11.30 a 13 h
Preu: 77,50 €
Places màximes: 14

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

CERÀMICA

DEL 2 D’ABRIL AL 28 DE MAIG
Dijous de 16 a 18 h
Preu: 82,67 €
Places màximes: 14

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

COSTURA AMB MÀQUINA
DE COSIR INICIACIÓ

DEL 31 DE MARÇ AL 2 DE JUNY  
Dimarts de 17 a 18.30 h 
Preu: 77,50 €
Places màximes: 12

Continuació del trimestre anterior. Per 
a aquest taller cal portar màquina de 
cosir.

CURSOS I TALLERS
Per causes alienes al centre, el professorat pot canviar.
Tots els tallers són continuació del trimestre anterior, excepte aquells que estan indicats 
com a nous.
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COSTURA AMB MÀQUINA
DE COSIR

DEL 31 DE MARÇ AL 2 DE JUNY  
Dimarts de 18.30 a 20 h
Preu: 77,50 €
Places màximes: 12

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

ESTAMPACIÓ DE SAMARRETES 

DIMECRES 3 DE JUNY
De 18 a 20 h

Patri Gómez, artivista, ens 
acompanyarà a la Setmana del Medi 
Ambient. Agafarem samarretes que 
tinguem a casa en què estamparem 
lemes i dibuixos entorn de la lluita 
per la sostenibilitat i el benestar del 
planeta i els seus habitants. 
Què farem servir? Rodet, pintura 
tèxtil, bona sintonia i la teva samarreta 
per personalitzar!

ARTS ESCÈNIQUES

INICIACIÓ AL TEATRE

DEL 15 D’ABRIL AL 13 DE MAIG
Dimecres d’11 a 13 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 12

MÚSICA I VEU

INICIACIÓ AL CANT

DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Dimecres de 20.05 a 21.05 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 12

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

GUITARRA

DEL 3 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Grup A: divendres de 18 a 19 h
(nivell bàsic)
Grup B: divendres de 19 a 20 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 10

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

CURSOS I TALLERS
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PERCUSSIÓ 
INTERGENERACIONAL  

DEL 3 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Divendres de 17 a 18 h
Preu: 27,70 €, el preu inclou la participació 
d’una persona adulta amb un màxim de 2 
infants
Places màximes: 20

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

HUMANITATS I CIÈNCIES 
SOCIALS

BARCELODONA 

DIJOUS 16 I 23 D’ABRIL
De 10 a 12 h
Preu: 20,67 €
Places màximes: 20

BarceloDONA és una de les moltes 
rutes que es poden fer a Barcelona 
on la dona és la protagonista.
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CURSOS I TALLERS

16 d’abril. Punt de trobada, davant 
de la font de la plaça de Catalunya 
(a les escales que baixen al metro 
i la comissaria de policia del cantó 
muntanya de la plaça)

23 d’abril. Punt de trobada: davant del 
Teatre Arnau (sortida metro Paral·lel 
amb Nou de la Rambla)

LES DUES CARES DE GAUDÍ: 
CARA A I CARA B

DIJOUS 14 I 21 DE MAIG
De 10 a 12 h
Preu: 20,67 €
Places màximes: 20

Cara A, Park Güell i el fracàs de 
la Ciutat Jardí, i Cara B, el Gaudí 
desconegut.

14 de maig. Punt de trobada: parada 
del Bus 24 o V19 “Parc Güell” la 
següent del Club Natació Catalunya.

21 de maig. Punt de trobada: c/ Casp, 
48 (entre Roger de Llúria i Bruc)

OBRERS I BURGESOS, MISÈRIA I 
OPULÈNCIA

DIJOUS 18 I 25 DE JUNY
De 10 a 12 h
Preu: 20,67 €
Places màximes: 20

Ofegats entre fums i muralles:  a 
Catalunya tingué lloc la revolució 
industrial al mateix temps que a 
Anglaterra. Barcelona anà creixent 
entre fums, soroll i muralles...

N

N
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Boulevard Modernista: El Boulevard 
Modernista és la síntesi de l’afany 
constructiu i ostentós d’aquells que 
s’havien enriquit amb l’explotació dels 
obrers i amb el creixement econòmic 
de finals del segle XIX.

18 de juny. Punt de trobada: Sala 
Barts (metro Paral·lel)

25 de juny. Punt de trobada: Casa 
Fuster, passeig de Gràcia, 132, 
jardinets de Gràcia (metro Diagonal) 

ESCRIU LA TEVA NOVEL·LA

DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Dimecres de 17.30 a 19 h
Preu: 77,50 €
Places màximes: 12

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.

CICLE LLEGINT FLORS

DEL 30 D’ABRIL AL 21 DE 
MAIG
Dijous de 18 a 19 h   
Places màximes: 12

Fomentem la lectura amb l’ajuda de 
la primavera, les flors i l’acció social, 
acompanyats per Toni Solé, gran 
apassionat de la nostra flora. 

30 d’abril: les magnòlies de la 
Maternitat.
7 de maig: l’ombú de la plaça de Can 

Rosés.

14 de maig: l’eucaliptus gegant dels 
jardins de Magalí.

21 de maig: 2n Mercat d’intercanvi de 
plantes, llavors i flors.

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Dimecres de 20 a 21.30 h
Preu: 77,50 €
Places màximes: 14

Descobrirem noves habilitats de vida 
i benestar. Aconseguirem els nostres 
objectius i superarem qualsevol 
obstacle.

NOVEL·LA NEGRA 

DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Dimecres de 19 a 20 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 12

En aquest curs farem una 
introducció sobre com escriure 
una novel·la o relat de gènere 
negre criminal. Aprendrem les 

G
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bases d’aquesta narrativa, com crear 
tensió i conflicte, com documentar-
nos, com escollir localitzacions i crear 
una trama que faci que el lector o 
lectora vulgui continuar llegint.

MONOGRÀFIC CASA SANA 
(MÈTODE MARIE KONDO) 

DEL 30 DE MARÇ AL 18 DE 
MAIG
Dilluns de 18.30 a 20 h
Preu: 63,91 €
Places màximes: 12

Si comencem a ordenar i cuidar les 
petites coses que tenim a casa, 
facilitarem el nostre benestar i 
aconseguirem un creixement personal 
madur. També ens ajudarà a l’hora de 
prendre decisions importants de la 
nostra vida en altres àmbits fora de la 
llar.
Valorarem tant les coses que ja 
tenim a casa com aquelles de les 
quals podem prescindir. Aprendrem 
a gestionar els articles que ja tenim 
a la llar, reduint el soroll visual 
o sentimental que alguns d’ells 
exerceixen sobre nosaltres sense 
adonar-nos-en. També gestionarem 
millor les compres i el consumisme.

MONOGRÀFIC INTRODUCCIÓ AL 
JAPÓ I LA CULTURA JAPONESA 

DEL 27 DE MAIG AL 3 DE 
JUNY
Dimecres de 19 a 21 h
Preu: 28,65 €

En una primera sessió parlarem de 
tòpics, geografia, clima, població i una 
breu descripció del país. I la segona

 
sessió estarà més enfocada a què es 
pot visitar, menjar, com comportar-se, 
i explicarem la seva cultura i societat.

UN TAST D’HISTÒRIA

DEL 14 D’ABRIL AL 2 DE 
JUNY
Dimarts de 10 a 11.30 h
Preu: 62 €
Places màximes: 12

Farem un repàs per la història de 
la Barcelona romana, passant per 
Roma, Alexandria, els templers i 
acabant amb la industrialització. 

INFORMÀTICA
I COMUNITAT DIGITAL

INFORMÀTICA I INTERNET
INICIACIÓ

DEL 30 DE MARÇ AL 15 DE JUNY
Dilluns de 9.30 a 11 h
Preu: 77,50 €
Places màximes: 12

INFORMÀTICA I INTERNET
PER A TOTHOM

DEL 30 DE MARÇ AL 15 DE JUNY
Dilluns d’11 a 12.30 h
Preu: 77,50 €
Places màximes: 12

Aprendrem a guardar fotos, a 
fer cerques per internet, a enviar 
correctament un correu electrònic, 
etc. Cal tenir uns coneixements 
mínims d’informàtica.

N

N

N
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INTERNET I LA GESTIÓ DE L’ESPAI 
AL NÚVOL

DEL 30 DE MARÇ AL 15 DE 
JUNY
Dilluns de 12.30 a 14 h
Preu: 77,50 €
Places màximes: 12

Què és internet? Com funciona 
el núvol? Com hi accedim? Com 
el gestionem? En aquest curs 
respondrem a totes aquestes 
preguntes. Farem aplicacions 
pràctiques des de l’ordinador i des del 
mòbil. En el transcurs de les sessions, 
es donarà d’alta a cada alumne a un 
sistema d’emmagatzematge gratuït 
de 50 Gb i aprendrem a gestionar-lo 
des de qualsevol dispositiu. 
Calen coneixements bàsics 
d’informàtica. Cal dur un llapis de 
memòria.

MÓN GOOGLE

DEL 31 DE MARÇ AL 2 DE JUNY  
Dimarts de 9.30 a 11 h
Preu: 77,50 €
Places màximes: 12

Aprendrem a moure’ns per internet.

INFORMÀTICA I INTERNET
NIVELL INTERMEDI

DEL 31 DE MARÇ AL 2 DE JUNY  
Dimarts d’11 a 12.30 h
Preu: 77,50 €
Places màximes: 12

Continuarem descobrint totes les 
possibilitats de l’ordinador.

TELÈFONS INTEL·LIGENTS 
(MÒBIL) I TAULETA TÀCTIL 
(TABLET)

DEL 31 DE MARÇ AL 2 DE JUNY  
Dimarts de 12.30 a 14 h
Preu: 77,50 €
Places màximes: 12

Per treure el màxim profit al telèfon 
intel·ligent i a la tauleta tàctil.

LLENGÜES

* Aquest tallers són una continuació 
del trimestre anterior.

ANGLÈS BÀSIC

DEL 31 DE MARÇ AL 2 DE JUNY  
Dimarts de 17.30 a 19 h
Preu: 77,50 €
Places màximes: 12

ANGLÈS BÀSIC INTERMEDI

DEL 30 DE MARÇ AL 15 DE JUNY
Grup A: dilluns de 17 a 18.30 h
DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Grup B: dimecres de 10 a 11.30 h
Grup C: dimecres d’11.30 a 13 h
Grup D: dimecres de 20 a 21.30 h
DEL 3 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Grup E: divendres de 9.30 a 11 h
Preu: 77,50 €
Places màximes: 12

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

N
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ANGLÈS INTERMEDI

DEL 30 DE MARÇ AL 15 DE JUNY
Grup A: dilluns de 10 a 11.30 h
DEL 2 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Grup B: dijous de 10 a 11.30 h
Preu: 77,50 €
Places màximes: 12

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

ANGLÈS INTERMEDI AVANÇAT

DEL 31 DE MARÇ AL 2 DE JUNY  
Grup A: dimarts de 12 a 13.30 h
Grup B: dimarts de 19 a 20.30 h
Preu: 77,50 €
Places màximes: 12

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

ANGLÈS CONVERSA

DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Grup A: dimecres de 17 a 18.30 h
Grup B: dimecres de 18.30 a 20 h
Preu: 77,50 €
Places màximes: 12

Parlarem sobre temes d’actualitat per 
millorar l’expressió i la fluïdesa oral. 
Cal tenir un nivell intermedi d’anglès 
pel que fa a comprensió i expressió 
oral.

CURSOS I TALLERS

ANGLÈS CONVERSA BÀSICA

DEL 30 DE MARÇ AL 15 DE JUNY
Grup A: dilluns d’11.30 a 12.30 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 12
DEL 2 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Grup B: dijous d’11.30 a 13 h
Preu: 77,50 €
Places màximes: 12

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

ITALIÀ

DEL 30 DE MARÇ AL 15 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: 77,50 €
Places màximes: 12

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

FRANCÈS

DEL 2 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Dijous de 17 a 18.30 h (nivell
bàsic intermedi)
Preu: 77,50 €
Places màximes: 12
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FRANCÈS CONVERSA

DEL 2 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Dijous de 18.30 a 20 h
Preu: 77,50 €
Places màximes: 12

Dirigit a persones que ja saben 
parlar francès i que volen practicar la 
conversa, amb la finalitat de millorar-
ne la comprensió i l’expressió oral de 
manera fluida. Calen coneixements 
mínims de francès pel que fa a 
comprensió i expressió oral.

ALEMANY

DEL 2 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Dijous de 17.30 a 19 h (nivell bàsic
intermedi)
Preu: 77,50 €
Places màximes: 12

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

BALLS I DANSES

BALLS DE SALÓ

DEL 30 DE MARÇ AL 15 DE JUNY
Dilluns de 20 a 21 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 30

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 31 DE MARÇ AL 2 DE JUNY  
Dimarts de 18 a 19 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 25

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

COUNTRY INICIACIÓ

DEL 30 DE MARÇ AL 15 DE JUNY
Grup A: dilluns de 21 a 22 h
DEL 3 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Grup B: divendres de 9 a 10 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 25

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

COUNTRY INICIACIÓ-INTERMEDI

DEL 31 DE MARÇ AL 2 DE JUNY  
Grup A: dimarts de 21 a 22 h
DEL 2 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Grup B: dijous de 21 a 22 h
DEL 30 DE MARÇ AL 15 DE JUNY
Grup C: dilluns de 12 a 13 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 25

Per als que ja tenen el nivell d’iniciació 
assolit i volen noves combinacions de 
passos i coreografies.

CURSOS I TALLERS
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COUNTRY INTERMEDI

DEL 2 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Grup A: dijous de 22 a 23 h
DEL 3 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Grup B: divendres de 10 a 11 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 25

Avançarem amb noves coreografies i 
combinacions de passos.

COUNTRY INTERMEDI-AVANÇAT

DEL 31 DE MARÇ AL 2 DE JUNY  
Dimarts de 22 a 23 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 25

COUNTRY AVANÇAT

DEL 30 DE MARÇ AL 15 DE JUNY
Dilluns de 22 a 23 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 25

ZUMBADANCE

DEL 31 DE MARÇ AL 2 DE JUNY
Grup A: dimarts de 21 a 22 h
DEL 2 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Grup B: dijous de 18 a 19 h
Grup C: dijous de 19 a 20 h
Grup D: dijous de 21 a 22 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 20

Ball gimnàstic, fàcil de seguir, 
que s’inspira en la música llatina 
internacional per cremar calories, 
millorar la condició física, la 

coordinació i proporcionar benestar 
al cos i a la ment, reduint l’estrès. Cal 
portar tovallola i aigua.

DANSA DEL VENTRE

DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Dimecres de 17.30 a 19 h
Preu: 77,50 €
Places màximes: 18

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

LINE DANCE

DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Dimecres de 21.30 a 22.30 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 18

Ball en línia adreçat a tothom que 
vulgui aprendre coreografies noves i 
ritmes diferents.

SWING AMB PARELLA

DEL 30 DE MARÇ AL 15 DE JUNY
Dilluns de 21 a 22 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 24

El swing va néixer a finals de la 
dècada del 1920 a Harlem, Nova York, 
i ràpidament es va estendre per tot 
Europa. És un ball ple d’energia, de 
vitalitat i de bon humor! Cal inscriure-
s’hi amb parella.

CURSOS I TALLERS



13

SEVILLANES

DEL 31 DE MARÇ AL 2 DE JUNY  
Grup A: dimarts de 13 a 14 h (nivell
iniciació)
DEL 3 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Grup B: divendres de 12 a 13 h (nivell
iniciació-mitjà)
Preu: 51,67 €
Places màximes: 20

Nivell iniciació-mitjà: cal tenir 
coneixements bàsics per fer 
aquest taller, en què aprendrem 
nous moviments i treballarem la 
coordinació, la simetria del cos, el 
sentit del ritme i la flexibilitat.

Nivell iniciació: ens iniciarem en els 
moviments, la posició dels braços i els 
girs.

FLAMENC

DEL 30 DE MARÇ AL 15 DE JUNY
Dilluns de 17 a 18 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 18

BALL EN LÍNIA

DEL 3 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Divendres d’11 a 12 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 20

RITMES LLATINS

DEL 3 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Divendres de 20 a 21 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 20

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

SALSA AMB PARELLA

DEL 3 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Divendres de 21 a 22 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 20

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

DANSA CONTEMPORÀNIA

DEL 2 D’ABRIL A L’11 DE 
JUNY
Dijous de 18 a 19 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 25

Endinseu-vos en les possibilitats 
d’expressió que facilita aquesta 
dansa mitjançant el cos i la 
música. Descobriu una dansa on la 
interpretació, els sentiments, el cos i 
la música se sincronitzen de manera 
dinàmica i activa. 

CURSOS I TALLERS
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SALUT I BENESTAR

CLUB 33

DEL 30 DE MARÇ AL 19 DE JUNY
Preu: 85,53 €
Places màximes: 30

Ús lliure de les activitats de salut i 
benestar: estiraments grup A, pilates 
dinàmic, ioga grups E i H, ioga pilates 
grup B i pilates abdominal.

IOGA

DEL 30 DE MARÇ AL 15 DE JUNY
Grup A: dilluns de 20 a 21 h
Grup B: dilluns de 21 a 22 h

DEL 7 D’ABRIL AL 9 DE JUNY
Grup C: dimarts de 20 a 21 h

DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Grup D: dimecres d’11 a 12.30 h
Grup E: dimecres de 13 a 14 h
Grup F: dimecres de 20 a 21 h

DEL 3 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Grup H: divendres de 13 a 14 h
Preu: 1 h, 51,67 €; 1,30 h, 77,50 €
Places màximes: 10
Places màximes: 18 (en horari de 
dimecres i migdies)

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

IOGA SUAU

DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Grup B: dimecres de 16 a 17 h
DEL 3 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Grup A: divendres de 10.10 a 11.10 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 10

Per a persones amb mobilitat reduïda. 
Farem: estiraments, torsions, equilibri 
i tècniques de respiració.
Cal dur manta o tovallola.

CORRECCIÓ POSTURAL

DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Dimecres de 18 a 19 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 10

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

DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Grup A: dimecres de 19 a 20 h
Grup B: dimecres de 20 a 21 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 10

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

CURSOS I TALLERS
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ESQUENA SANA

DEL 2 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Dijous de 13 a 14 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 20

Farem exercicis en una cadira i drets 
en els quals obrirem l’espai entre 
vèrtebres i corregirem la postura de 
l’esquena. També farem una tonificació 
lleu del cos, sempre mantenint una 
postura correcta de l’esquena.

IOGA MEDITACIÓ

DEL 30 DE MARÇ AL 15 DE JUNY
Dilluns de 19 a 20 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 10

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 7 D’ABRIL AL 9 DE JUNY 
Grup A: dimarts de 21 a 22 h
Places màximes: 10

DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Grup B: dimecres de 19 a 20 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 16

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

PILATES

DEL 30 DE MARÇ AL 15 DE JUNY
Grup A: dilluns de 19 a 20 h (nivell 0)

DEL 31 DE MARÇ AL 2 DE JUNY  
Grup B: dimarts de 10.15 a 11.15 h
(nivell 0)

DEL 7 D’ABRIL AL 9 DE JUNY
Grup C: dimarts de 19 a 20 h (nivell 0)

DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Grup D: dimecres de 19 a 20 h
(nivell 1)

DEL 2 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Grup E: dijous de 19 a 20 h (nivell 1)
Grup F: dijous de 20 a 21 h (nivell 1)
Preu: 51,67 €
Places màximes: 10
Places màximes: 18 (en horari de 
migdies, matins i dilluns a la tarda)

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 còmoda, 
mitjons i tovallola.

PILATES FUSIÓ

DEL 30 DE MARÇ AL 15 DE JUNY
Dilluns de 18 a 19 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 16

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

CURSOS I TALLERS
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PILATES DINÀMIC

DEL 31 DE MARÇ AL 2 DE JUNY  
Dimarts de 13 a 14 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 16

ABDOMINALS

DEL 2 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Dijous de 13 a 14 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 20

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

TXIKUNG

DEL 30 DE MARÇ AL 15 DE JUNY
Dilluns de 19 a 20 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 14

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

TAITXÍ

DEL 31 DE MARÇ AL 2 DE JUNY  
Dimarts de 19 a 20 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 14

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

POSA’T +

DEL 30 DE MARÇ AL 10 DE JUNY
Grup A: dilluns i dimecres de 10 a 10.45 
h
DEL 31 DE MARÇ AL 9 DE JUNY
Grup B: dimarts i dijous de 9 a 9.45 h
Grup C: dimarts i dijous de 10 a 10.45 h
Preu: 77,50 €

TONIFICACIÓ

DEL 31 DE MARÇ AL 9 DE JUNY
Grup A: dimarts i dijous de 19 a 19.45 h
Grup B: dimarts i dijous de 20 a 20.45 h
Preu: 77,50 €
Places màximes: 25

Exercicis i jocs per aconseguir 
una bona tonificació, elasticitat i 
resistència. Cal dur roba còmoda, 
calçat apropiat, tovallola i aigua.

CURSOS I TALLERS
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GIM SUAU

DEL 31 DE MARÇ AL 9 DE JUNY
Dimarts i dijous de 18 a 18.45 h
Preu: 77,50 €
Places màximes: 25

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

DEL 30 DE MARÇ AL 10 DE JUNY
Grup A: dilluns i dimecres de 13 a
13.45 h
Grup B: dilluns i dimecres de 20 a
20.45 h
Preu: 77,50 €
Places màximes: 20

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

ESTIL DANCE

DEL 31 DE MARÇ AL 9 DE JUNY
Dimarts i dijous de 20 a 20.45 h
Preu: 77,50 €
Places màximes: 20

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

DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Grup B: dimecres de 17 a 18 h
DEL 3 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Grup A: divendres de 9.10 a 10.10 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 12

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

SOSTENIBILITAT I MEDI 
AMBIENT

ESTIL DE VIDA RESIDU ZERO

DEL 30 DE MARÇ AL 15 DE JUNY
Dilluns de 19 a 20.30 h
Preu: 45,73 €
Places màximes: 15

Un taller que fa un acompanyament 
pràctic a qui s’interessa per dur un 
estil de vida més sostenible i ètic 
envers les persones, el medi ambient 
i la nostra salut. Sessions pràctiques 
on es tractaran temes de cuina, 
es faran manualitats, s’elaboraran 
remeis casolans, etc. 

CURSOS I TALLERS
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ESPAI DE REPARACIÓ 
COMUNITARI

15, 22 i 29 D’ABRIL I 6 i 13 DE
MAIG
Dimecres de 19 a 20.30 h

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 manteniment per així 
evitar el malbaratament i la generació 
de residus.
- 15 d’abril: Com podem reparar 
petits aparells elèctrics. 
-  22 d’abril Com podem millorar la 
instal·lació elèctrica.
-   29 d’abril: L’ús del trepant.
-  6 de maig: Com podem restaurar 
la fusta. 
-   13 de maig: Com podem millorar la 
instal·lació d’aigua. 

CÀPSULES DE CUINA

MONA DE PASQUA

DIJOUS 2 D’ABRIL
De 19 a 21 h
Preu: 10,33 € + 7 € de material

CUINA MEDITERRÀNIA

DEL 7 AL 28 D’ABRIL
Dimarts de 19 a 21 h
Preu: 41,32 € + 15 € de material

Viatjarem pel continent gastronòmic 
d’Europa, coneixent els plats més 
emblemàtics com ara nyoquis, 
bolinho de bacalhau, quiche lorraine,  
mussaca, entre d’altres.

STREET FOOD SUD-AMÈRICA 

DEL 5 AL 26 DE MAIG
Dimarts de 19 a 21 h
Preu: 41,32 € + 15 € de material

Una visita al menjar de carrer que 
podem trobar per Sud-amèrica com 
ara cebiche, patacón, pão de queijo, 
arepas…

CUINA VEGETARIANA PER A NO 
VEGETARIANS (ECO)

25 DE MAIG I 8 i 15 DE JUNY
Dilluns de 19.30 a 21.30 h
Preu: 31 € + 10 de material
Places màximes: 12

Amb Maria Alcolado, dietista i 
reeducadora alimentària, veurem com 
és possible seguir una alimentació 
saludable i rica en nutrients basada 
només en aliments vegetals. Tots els 
ingredients seran de temporada, de 
proximitat i ecològics.

CURSOS I TALLERS
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STREET FOOD ÀSIA 

DEL 2 AL 16 DE JUNY
Dimarts de 19 a 21 h
Preu: 31 € + 10 € de material

Visita gastronòmica al menjar de 
carrer d’Àsia on trobarem: guizas, 
yakisobes, tempura, pad thai, entre 
d’altres.

CUINEM PER A UNA FESTA 
SENSE RESIDUS

DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Dimecres de 19.30 a 21.30 h
Preu: 60,98 €
Places màximes: 12

Taller participatiu i degustació, dirigits 
a aquelles persones que volen 
menjar bé i sa, més variat i alhora  
eviten generar residus. Aprendrem 
receptes fàcils que ens serveixin per 
a diferents ocasions: pícnic, una festa 
d’aniversari, un berenar improvisat, 
etc. 
Posem el “kit stop residus”, ideat per 
SObres Mestres i persones usuàries 
del centre, a disposició dels nostres 
usuaris i usuàries.

CUINA PER A PRINCIPIANTS

DEL 7 AL 28 DE MAIG
Dijous de 19 a 21 h
Preu: 41,32 € + 15 € de material

Aprendrem els inicis de la cuina, 
com tallar una ceba o fer un sofregit. 
I aprendrem receptes senzilles com 
ara mandonguilles amb sofregit, 
fideus, arròs, entre d’altres. 

POKE BOLWS

DIVENDRES 15 DE MAIG
De 19 a 21 h
Preu: 10,33 €+ 6 € de material

Els poke són un plat típic hawaià, 
una alternativa saludable al menjar 
ràpid que consisteix en amanides o 
arròs i ingredients rics en hidrats de 
carboni, vegetals i proteïna.

COCA DE SANT JOAN

DIJOUS 11 DE JUNY
De 18 a 21 h
Preu: 15,50 € + 7 € de material

CUINA TRADIGITAL 

DEL 3 D’ABRIL AL 19 DE 
JUNY
Divendres d’11 a 13 h
Places màximes: 12

Si t’agrada la cuina, vols aportar 
receptes tradicionals i cuinar amb 
nosaltres, amb Patricia del Razo 
Martínez, cuinera digital, et podem 
facilitar un tastet introductori a les 
noves tecnologies amb l’objectiu de 
construir col·lectivament un recull 
digital de receptes. No cal tenir 
coneixements informàtics!

TALLER & CO

Els tallers CO- d’innovació social 
volen facilitar la creació conjunta 
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sense cap mena de barreres i 
així sumar emocions, creativitat, 
coneixement i, sobretot, les ganes que 
tothom té de compartir experiències.

GRUP DE DANSA “EN MOVIMENT”    

DEL 2 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Dijous de 16.45 a 18 h
Preu: 38,11 €
Places màximes: 14

ESPAI D’ART OBERT

DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Dimecres de 16 a 17.30 h

Obrim un espai d’experimentació 
i creació, amb l’acompanyament 
artístic de Montserrat Rigol. Un 
taller obert, on es puguin compartir 
amb altres persones coneixements i 
projectes relacionats amb l’art.

TALLER DE LES LLETRES I EL 
COLOR

DEL 31 DE MARÇ AL 2 DE JUNY
Dimarts de 17.30 a 19 h
Espai creatiu a càrrec de Constanza, 
creadora del Lenguaje del Color que se 
Toca.

Taller inclusiu, per infants amb i 
sense discapacitat visual on podran 
descobrir el poder de la lectura i el 
color.

TALLERS PER A ENTITATS A 
LA CUINA INCLUSIVA

Posem a disposició de les entitats 
o escoles de diversitat funcional o 
d’altres col·lectius una cuina adaptada 
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.
perequart@lleuresport.cat 

SMOOTHIES I MÉS (ECO)

DIJOUS 16 D’ABRIL
D’11 a 13 h
Places màximes: 12

Farem batuts i gelats amb fruites 
i verdures de temporada. També 
prepararem un sandwich club amb 
verdures. 

GALETES D’ESPELTA

DIJOUS 14 DE MAIG
D’11 a 13 h
Places màximes: 12

Prepararem galetes d’espelta sense 
sucre i amb edulcorant natural.
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CÀPSULES DE REBOSTERIA 
INFANTIL 

DOLÇOS PER A UNA FESTA 
INFANTIL

DIMECRES 29 D’ABRIL
De 18 a 19.30 h
Edat: de 6 a 12 anys
Places màximes: 10
Preu: 4,15 € + 3 € de material

Farem culleres de xocolata, núvols 
decorats i iogurt de formatge fresc.

MINIDÒNUTS 

DIMECRES 6 DE MAIG
De 18 a 19.30 h
Edat: de 6 a 12 anys
Places màximes: 10
Preu: 4,15 € + 3 € de material

Farem minidònuts saludables, sense 
fregir, i els decorarem amb glacejat de 
colors.

PIZZA DE XOCOLATA AMB FRUITA

DIMECRES 13 DE MAIG 
De 18 a 19.30 h
Edat: de 6 a 12 anys
Places màximes: 10
Preu: 4,15 € + 3 € de material

Aprendrem a fer pizzes de xocolata 
amb cobertura de fruita natural. 

BROQUETES MINI AMB PLÀTAN I 
MADUIXA

DIMECRES 20 DE MAIG 
De 18 a 19.30 h
Edat: de 6 a 12 anys
Places màximes: 10
Preu: 4,15 € + 3 € de material

La fruita sempre és bona per postres 
i més si l’acompanyem de mini 
coquetes i una mica de crema de 
xocolata.

PANNACOTTA CLÀSSICA I DE 
XOCOLATA AMB COULIS

DIMECRES 27 DE MAIG 
De 18 a 19.30 h
Edat: de 6 a 12 anys
Places màximes: 10
Preu: 4,15 € + 3 € de material

GALETES DE VAINILLA 
DECORADES

DIMECRES 3 DE JUNY 
De 18 a 19.30 h
Edat: de 6 a 12 anys
Places màximes: 10
Preu: 4,15 € + 3 € de material

Elaborarem massa per a galetes, 
enfornarem i decorarem amb fondant. 

PER A GENT GRAN

COR JOVE

DEL 30 DE MARÇ AL 10 DE JUNY

CURSOS I TALLERS
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Grup A: dilluns i dimecres d’11 a 12 h

DEL 31 DE MARÇ 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: 38,52 €
Places màximes: 30

MANTENIMENT DEL MATÍ

DEL 30 DE MARÇ AL 10 DE JUNY
Dilluns i dimecres de 9 a 10 h
Preu: 38,52 €
Places màximes: 30

ACTIVA-MENT

DEL 30 DE MARÇ AL 15 DE JUNY
Grup A: dilluns de 13 a 14 h

DEL 3 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Grup B: divendres de 13 a 14 h
Preu: 21,40 €
Places màximes: 12

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

INFANTS I ADOLESCENTS

DANSA I TEATRE PER A 
INFANTS

DEL 30 DE MARÇ AL 15 DE JUNY
Dilluns de 18 a 19 h
Edat: de 3 a 6 anys
Preu: 27,70 €
Places màximes: 10

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

CLOENDA DE TALLERS 2019-
2020

EXHIBICIÓ DE TALLERS

DIJOUS 18 DE JUNY
A les 19 h
Mostra de les activitats i els tallers 
realitzats al centre

NOVETAT! ACTIVITAT 
INTERGENERACIONAL D’ESTIU!

Et toca cuidar de la mainada a l’estiu? 
Tenim una proposta ideal per gaudir 
en família! No us ho perdeu; uns 
matins per embrutar-se les mans!
Les inscripcions a aquesta activitat es 
podran fer a partir del 16 de març.

CASAL DE CUINA 
INTERGENERACIONAL 

DEL 29 DE JUNY AL 3 DE JULIOL
D’ 11 a 13 h
Preu: 51,67 €
DEL 6 DE JULIOL AL 10 DE JULIOL
D’ 11 a 13 h
Preu: 51,67 €

* El preu del taller inclou la participació 
d’una persona adulta amb un màxim 
de dos infants. A partir de més de dos 
infants caldrà formalitzar una nova 
inscripció pel mateix import de preu 
genèric.

CURSOS I TALLERS
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ACTIVITATS INFANTILS I FAMILIARS
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ESPECTACLES INFANTILS

PLASH TIK BOOM...?

DIVENDRES 15 DE MAIG
Professional: Mima Teatre
Edat recomanada: per a tots els públics

El planeta ja no el podem salvar, 
però sí que podem intentar reparar-
ne una part i parar la degradació per 
evitar el desastre climàtic imminent. 
La idea és: “Treu la superheroïna o 
superheroi que portes dins, i utilitza 
els superpoders que tens a l’abast 
(reciclar, anar en bicicleta, reutilitzar, 
no consumir plàstics...) per ajudar el 
planeta a recuperar-se”.

UN ESPECTACLE CREAT PER 
CONSCIENCIAR DE LA GRAVETAT 
DE LA CRISI ECOLÒGICA, 
L’IMMINENT CANVI CLIMÀTIC I 
LA IMPORTÀNCIA DE CUIDAR EL 
PLANETA.

MONOGRÀFICS

ACTIVITATS INFANTILS I FAMILIARS
Les inscripcions a les activitats infantils es podran fer a partir de 15 dies abans 
de la data de l’esdeveniment.

Si voleu rebre informació de les nostres activitats, entreu al web 
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/perequart i inscriviu-vos al butlletí digital. 
Setmanalment rebreu les nostres propostes d’activitats. 
Hora: 18 h (obertura al públic a les 17.45 h)

UN ALTRE HANSEL I GRETEL

DIVENDRES, 29 DE MAIG
Professional: Tomassa Teatre 
Edat recomanada: per a tots els públics

En Hansel és el nen més sa que hi ha al 
món. Li encanten la fruita i la verdura, 
i mai no ha tastat cap dolç, al contrari 
que la seva germana inseparable, la 
Gretel. La bruixa Càries ho sap i se’n 
voldrà aprofitar per preparar la seva 
nova i dolça recepta. Amb l’ajuda del 

G
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seu servent, l’Aigor, rumiaran un pla 
per segrestar en Hansel i la Gretel, i 
portar-los al seu cau. Quins nervis, tu! 
Una divertida i pedagògica versió del 
conte dels germans Grimm.

En col·laboració amb el projecte 
“El repte dels esmorzars”. “El repte 
dels esmorzars” millora l’educació 
alimentària a les escoles mitjançant 
una metodologia pròpia, lúdica i 
vivencial, que aconsegueix que nens 
i nenes adquireixin l’hàbit de portar a 
l’escola un esmorzar saludable amb 
criteri i autonomia.

EL CONTE DE LA SIRENA I ELS 
AMICS DEL MAR

DIVENDRES 19 DE JUNY
Professional: Anna Martínez Norberto – 
veus, instruments i composició; Carmen 
Guajardo – violoncel; Lucía Ferrer – flauta 
travessera
Edat recomanada: a partir de 2 anys

La Sirena i els Amics del Mar  és un 
conte musical representat en forma 
de concert participatiu en família, 
adreçat a les famílies amb infants 
a partir de 2 anys. Els diàlegs entre 
cada amic del mar i la sirena, i llurs 
cançons, estan basats en alguns dels 
valors més importants a aprendre en 
i des de la infantesa: l’amistat, ajudar 
a qui ho necessita, esforçar-se, tenir 
paciència, respectar, compartir, donar 
les gràcies, aprendre a participar en 
el joc, demanar perdó, demanar bé 
les coses i ser valent.
Una representació plena d’històries 
divertides i música on vosaltres, el 
públic, sereu també participants!

 

ACTIVITATS INFANTILS I FAMILIARS
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ACTIVITATS INFANTILS I FAMILIARS
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MATINS EN FAMÍLIA    

LA CLAU MÀGICA DE NORA

DIUMENGE 26 D’ABRIL
A les 12 h  
Professional: companyia Inesperadas
Edat recomanada: per a tots els públics

La Nora és una nena que cada any 
rep massa regals pel seu aniversari. 
El seu pare, cansat que al final 
sempre acabin al traster i que, a més, 
mai no vulgui compartir-los amb la 
seva germana, li diu que, aquest any, 
només en podrà triar un d’entre tots 
els que ha demanat. Enfadada amb 
el seu pare, li dóna un cop de peu a 
una caixa de la que surt una estranya 
clau amb una inscripció. Nora frega la 
clau per llegir-la i de sobte es trasllada 
a una botiga de regals màgica 
regentada pel follet dels desitjos. 
Aquest, que no té nom, té la missió 
d’ajudar a la Nora a trobar el seu regal 
especial....

SANT JORDI, LA LLEGENDA

DIVENDRES 17 D’ABRIL
A les 18 h  
Professional: Mima Teatre
Edat recomanada: de 0 a 3 anys

Hi havia una vegada un poble 
desesperat i endormiscat per culpa 
d’un drac que roncava tan i tan fort 
que no els deixava dormir. Ningú no 
l’havia vist mai, però a les nits sentien 
els seus roncs que feien tremolar 
totes les cases del poble. Un dia, la 
princesa decideix posar fi al problema 
i anar a parlar amb el drac. Un cop allà, 
s’adonarà que les coses no són el que 
semblen i coneixerà el cavaller Sant 
Jordi. Tots dos aconseguiran resoldre 
el problema, i les nits tornaran a ser 
plàcides i silencioses.
Una llegenda de Sant Jordi visual i 
adaptada per a nadons de 0 a 3 anys 
on cada personatge anirà acompanyat 
d’un instrument.

TALLERSMONOGRÀFICS

DIADES, FESTES I 

TRADICIONS
G
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ESPECTACLES I CONCERTS
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TALLERSMONOGRÀFICS

ESPECTACLES I CONCERTS

Cal inscripció prèvia  a les activitats. Ja ho podeu fer des de les inscripcions en línia que 
trobareu al nostre web http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/perequart o bé de manera 
presencial.  
Les inscripcions a les activitats es podran fer a partir de 15 dies abans de la data de 
l’esdeveniment.
Si voleu rebre informació de les nostres activitats, entreu al web 
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/perequart i inscriviu-vos al butlletí digital. 

 
VA DE SARSUELA

DIVENDRES 26 DE JUNY
A les 18 h  
Professional: Barcelona Clàssic Concert
Edat recomanada: per a tots els públics

Espectacle amb les àries, els duos 
i els cors més emblemàtics de les 
sarsueles que van fer història com La 
verbena de la Paloma, La tabernera 
del puerto, Katiuska o Cançó d’amor i 
de guerra. Un espectacle per gaudir i 
sentir la sarsuela a flor de pell. 

CICLE “ACOSTA’T A L’ACÚSTIC” 

Aquest mes de maig proposem tots 
els dijous a les 19 hores un cicle de 
concerts molt íntims amb una gran 
qualitat interpretativa. 

CLAQUÉ

DIJOUS, 14 DE MAIG
Professional: Claqué Jazz Trio

Un concert on el claqué interactua 
com un instrument més. Un paisatge 
sonor ple de sensibilitat i originalitat.
Coneguts estàndards de jazz 
curosament escollits van teixint 
un discurs musical alegre, íntim i 
visual. Una oportunitat per caminar 
de puntetes per belles melodies 
improvisades allà mateix i acostar-se 
al diàleg natural entre música i dansa

G
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LA HISTORIA DE UN VIAJE

DIJOUS 21 DE MAIG
Professional: Dera Sol

“La vida és un gran viatge, compost, al 
seu torn, de múltiples i imprevisibles 
viatges que es van succeint, l’un 
darrere l’altre, com els capítols d’un 
llibre. “Cada viatge comença amb una 
decisió, i cada decisió aporta un canvi 
a la nostra vida”.

El concert involucra el públic no només 
com a espectador-oient sinó que 
també l’anima a participar amb actes 
màgics-simbòlics, com ara encendre 
una espelma demanant un desig, fer 
una abraçada al propi nen interior, 
mirar una persona desconeguda fixa 
als ulls durant tota una cançó, dansar 
lliurement amb la intenció de renovar-
se, cantar ritmes i melodies invocant 
el pas que necessitem per ser feliços.

HUGO ARÁN-RARA AVIS 

DIJOUS 28 DE MAIG
Professional: Hugo Aran amb la 
col·laboració de Gustavo Roriz

El cantautor i guitarrista Hugo Arán 
presenta el seu quart treball, Rara 
Avis (Palomar Records, 2020) un 
projecte que referma que la cançó 
d’autor fa temps que va canviar el 
plomatge.

La seva música és un recorregut on es 
recullen estils d’arreu del món, el qual 
es nodreix del millor de cada tradició 
i ens retorna una mirada actual i 
renovada amb lletres poètiques i 
costumistes.

El músic barceloní trenca fronteres i 
deixa oberta una finestra a sonoritats 
que van des de la música del 
Brasil o l’Argentina fins a músiques 
mediterrànies de Cap Verd o Àfrica. 

En aquesta ocasió, l’acompanyarà 
a la guitarra portuguesa el músic 
brasiler Gustavo Roriz.

ESPECTACLES I CONCERTS
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CICLE BARCELONA DISTRICTE CULTURAL
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TALLERSMONOGRÀFICS

CICLE BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

El circuit cultural als barris de tots els districtes de Barcelona. Entrada gratuïta.
No us perdeu l’oportunitat de viure aquests espectacles i connectar amb els i 
les artistes amb qui podreu tenir una petita conversa en acabar l’espectacle.

Les entrades d’aquest cicle es podran reservar a partir de 15 dies abans de cada 
espectacle.

BITXOS RAROS 

DIUMENGE 19 D’ABRIL
A les 11.30 h
Professional: Nuri Total
Edat recomanada: per a tots els públics

D’acord, el pop té prou potes per poder 
circular amb bicicleta. Per fins on 
viatjarà un gripau al qual li han nascut 
ales? I com s’asseu un escarabat, 
si no té cul? I d’on treu el glamur un 
camaleó que canvia de color? I els 
castors, arribaran a la Lluna? Ai, no! 
Que la que vol ser astronauta és 
la libèl·lula; el castor és el que s’ha 
entossudit a ser arquitecte, i el pingüí, 
a pujar a la teulada. I és que tots són 
uns bitxos raros. Ah! Tu també? Som 
tots bitxos raros? Doncs cantem a la 
diferència!

YEORBAYU

DIVENDRES 24 D’ABRIL
A les 18 h 
Professional: Cia.Vaques
Edat recomanada: per a tots els públics

Iggy Pop i Charlie Rivel es troben 
en un camp ple de vaques. Acordió 
distorsionat i sabates de taló amb 
xandall han pres el lloc al nas vermell i 
a la fanfàrria. La irreverència del clown 
es fa forta entre el so de les esquelles, 
el taloneig dels esclops de fusta i el 
so d’una pluja tan fina que ni es veu, 
però tan persistent en el temps que 
et deixa xop: ye orbayu. Una pluja 
que et contagia un estat d’ànim i una 
sensibilitat que t’amara de records i 
que fa olor de paratges per explorar.
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EXPOSICIONS

TALLERSMONOGRÀFICS

EXPOSICIONS

4a CONVOCATÒRIA OBERTA D’EXPOSICIONS
DEL 4 DE MAIG A L’1 DE JUNY 
Un projecte de suport a la creació adreçat a artistes de diferents disciplines expositives. 
Mes informació a la nostra web i a la publicació específica.

CONCURS PER A LA PORTADA 
DEL CARTELL DE L’EXPOSICIÓ 
COL·LECTIVA 2020 AMB LA 
TEMATICA: CANVI CLIMÀTIC
 
DE L’11 DE MAIG AL 12 DE JUNY 

Ets alumne/a d’un taller de dibuix i 
pintura o de ceràmica del Centre? Vols 
participar en el concurs d’obres per 
a la portada del cartell publicitari de 
l’exposició col·lectiva que realitzarem 
el propers mesos de juliol i setembre? 
Et proposem que ens presentis un 
dibuix, pintura o foto del teu treball, 
fet amb qualsevol tècnica i relacionat 
amb el canvi climàtic, que és la 
temàtica triada per majoria d’una 
mostra de l’alumnat dels tallers de 
dibuix i pintura. 
Data màxima de presentació de 
propostes: 11 de juny 
Envia a: perequart@lleuresport.cat

PANG! Partitura Alternativa de 
Notació Gràfica

DEL 7 DE MAIG AL 25 DE JUNY 
AUTOR:  Dave MG
Mostra d’una selecció de partitures de no-
tació gràfica i vídeos explicatius exempli-
ficadors.

Un projecte pedagògic, d’experi-
mentació i recerca envers la partitura 
musical; una amalgama de sistemes 
de notació gràfica que actuen com a 
eina d’investigació i reflexió sobre la 
imatge i el so.
PANG! (Partitura Alternativa de 
Notació Gràfica) és un projecte que 
té com a objecte d’estudi la partitura 
musical i busca formes alternatives 
a la notació estàndard tradicional. 
Proposa i utilitza eines per pensar, 
codificar i interpretar la música des 
dels àmbits de la improvisació i la 
investigació.
El sistema combina recursos del 
disseny gràfic, la comunicació visual, 
la il·lustració, el còmic, la notació 
anglesa i alemanya, els sigils, jocs 
populars, textos i pentagrames per 
generar les partitures (PANG), tot 
continuant el desenvolupament de la 
notació gràfica.

SEDIERTO

DEL 5 DE MARÇ AL 30 D’ABRIL
Artista: Miguel Escobar

“La civilización se encauza en las 
riberas de la costa. Las fuentes 
sonoras continuas son origen de 
ritmo y armonía: la secuencia de las 
olas, los caños de las fuentes, los ríos 
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hermanando oriente y occidente, la 
lluvia purificadora, el goteo musical 
de la raíz a las ramas”.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
DE L’EXPOSICIÓ

VISITA GUIADA PER L’ARTISTA. 
ESPECIAL PER A ENTITATS DE 
LES CORTS

DIMECRES 1 D’ABRIL
D’11 a 12 h

Miguel Escobar ens explicarà 
l’exposició des de la creació i les 
sensacions.

TROBADA POÈTICA

DIJOUS 16 D’ABRIL
De 18 a 19 h

Volem crear un punt de trobada de 
poetes i poetesses per compartir 
poesia.

TALLER: POh!ESIA

DIJOUS 23 D’ABRIL
De 19 a 20 h
Artista: Miguel Escobar.

Taller de poesia per a persones de 
5 a 99 anys per descobrir un dels 
superpoders de la poesia. Aprèn a 
encomanar els sentiments.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
“CAMINANT ENTRE VERSOS” 

DIMARTS 28 D’ABRIL
De 18 a 19 h

Artista: Laura Garcia Valero

Presentació del llibre de poesia 
“Caminant entre versos” amb la 
lectura de dos nous versos.

CONFÍ

DEL 7 DE MAIG AL 2 DE JULIOL
Artista: Jesús Teodoro Martín Sánchez

Us presentem la primera exposició 
“en construcció” al Centre. A la 
sala trobareu obres i un petit estudi 
d’artista que crea obra en directe. 
Les persones visitants trobaran dos 
marcs; el creatiu i dinàmic de l’estudi, 
i l’estàtic i reflexiu de l’exposició.
Les obres de Jesús Teodoro Martín 
parlen del drama humanitari que 
representa la migració en totes les 
seves manifestacions, on el mar, 
barrera natural, s’ha convertit en una 
gran fossa comuna d’éssers humans 
que fugen de la misèria i la guerra.
“Siempre ha llamado mi atención 
el ropaje que llevan muchos de 
los migrantes en las impactantes 
imágenes que se repiten diariamente 
en los medios. Ropas que en muchas 
ocasiones son proporcionadas por 
turistas de vacaciones”. 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
DE L’EXPOSICIÓ

TALLER DE CREATIVITAT

DIMARTS 12 DE MAIG
De 18 a 19 h
Artista: Jesús Teodoro Martín Sánchez

L’artista ens ofereix un taller de 

EXPOSICIONS
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creativitat a l’espai expositiu amb la 
intenció d’impregnar d’art amb el seu 
taller portàtil.

PARLEM DEL FESTIVAL DRAP-
ART

DIMARTS 26 DE MAIG
De 19 a 20 h
Artista: Tania Grass

El Drap-Art és el Festival Internacional 
de Reciclatge Artístic de Catalunya on 
podem veure les tendències en l’art 
que fan servir materials de rebuig com 
a recurs. “Els hàbits d’utilitzar i llençar, 
adquirits durant el segle XX, s’han de 
reconduir cap a la consciència que 
res no desapareix, tot es transforma”.

SÍSIFO – ISRAEL DURÁN

DIJOUS 4 DE JUNY
A les 19 h
Artista: Israel Durán

Presentació del disc d’Israel Durán 
Sísifo. Segons la teoria solar, Sísifo 
és el disc del sol que cada matí surt 
i després s’enfonsa sota l’horitzó. 
Altres hi veuen una personificació 
de les onades pujant fins a una certa 
altura i que després cauen de manera 
brusca, o del mar traïdor. 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE · ELS 
IMPOSTORS ·

DIMARTS 9 DE JUNY
De 19 a 20 h
Artista: Pilar Romera Aguilà

Una història d’amistat, d’amor, de 

traïcions i de lluita per la supervivència 
en la trista Barcelona de postguerra.

PRESENTACIÓ A LES ENTITATS 
DEL BARRI

DIMARTS 30 DE JUNY
A les 12 h
Artista: Jesús Teodoro Martín Sánchez

Les entitats del barri tenen 
l’oportunitat de conèixer l’exposició 
acompanyats de l’artista. 

VISITA DE LES ESCOLES 
MASSANA I EINA 

DIA A CONCRETAR PER LES 
ESCOLES
A les 12 h
Artista: Jesús Teodoro Martín Sánchez

En els últims dies de l’exposició rebrem 
la visita de les escoles Massana i 
Eina acompanyades de responsables 
dels centres. La intenció és crear un 
diàleg amb l’artista per compartir 
experiències, conèixer el món de les 
exposicions i generar interès.  

INAUGURACIÓ

DIJOUS 2 DE JULIOL
A les 19 h
Artista: Jesús Teodoro Martín Sánchez

Amb una inauguració fugaç, donarem 
per acabada l’exposició que ja tindrà  
totes les obres penjades. Serà un bon 
moment perquè l’artista ens expliqui 
les obres i l’experiència viscuda al 
Centre.

EXPOSICIONS
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CICLE CINEMA DONES DEL MÓN

TALLERSMONOGRÀFICS

Les inscripcions a les activitats es podran 
fer a partir de 15 dies abans de la data de 
l’esdeveniment.
Voleu rebre informació de les nostres 
activitats? 
Entreu al web: http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/perequart i inscriviu-
vos al butlletí digital. 
Setmanalment rebreu les nostres 
propostes d’activitats. 

Hora: 18.30 h 
Organitzat per la Taula de Dones les 
Corts
Amb el suport de DocsBarcelona i del 
Centre Cívic Joan Oliver  “Pere Quart”

CICLE CINEMA 

DONES DEL MÓN

DIMECRES 22 D’ABRIL: 
TERRAFERMA

DIMECRES 20 DE MAIG: 
AGUAVIVA (documental) 

DIMECRES 10 DE JUNY: 
FROZEN RIVER 

COM ES PODEN FER 
CELEBRACIONS SOSTENIBLES

DIMARTS 7 D’ABRIL
De 19 a 20 h
Professional: Xènia i Irina de l’Associació 
Zero Waste BCN

Parlarem tant dels diferents tipus de 
festes com dels llocs on es poden 
celebrar, i de diferents nivells d’opcions 
respecte a la seva sostenibilitat. 
Presentarem el nostre “kit stop 
residus” que van idear i crear en el 
taller “Cuinem per a una festa sense 
residus”, i que ara posem a disposició 
de totes les persones usuàries.

GRAFÈ, EL MATERIAL DEL FUTUR

DIMARTS 19 MAIG
De 19 a 20 h
Professional: Enric Beltrán, catedràtic del 
Departament de Física Aplicada i Òptica 
de la UB.

Enric Beltrán ens presentarà el grafè, 
el material més estudiat del món en 
l’actualitat. El grafè té unes propietats 
molt interessants amb aplicacions 
potencials; és el material més dur 
conegut fins ara, és transparent, 
flexible, bon conductor de la calor i 
condueix l’electricitat. 

TALLERSMONOGRÀFICS

DEBATS I 

CONFERÈNCIES

DEBATS I CONFERÈNCIES
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DEBATS I CONFERÈNCIES

CICLE “EXPLICA’NS LA TEVA 
PASSIÓ”

Aforament limitat
Hora: 19 h

Us proposem un espai on poder 
compartir aquella passió que us 
fa sentir d’una manera especial o 
tenir un estil de vida concret. Durant 
dues sessions gaudirem de les 
vostres experiències amb la intenció 
d’apassionar-nos i omplir els nostres 
contenidors de coneixements. 
Moderador: Toni Solé, comunicador.

L’OLI

5 i 12 DE MAIG

Àlber Zambrano, apassionat de l’oli, 
ens parlarà a la primera sessió de 
com es fa l’oli, el tipus que hi ha i les 
qualitats que te. A la segona sessió 
farem un maridatge d’olis.

ARTIVISME

9 i 16 DE JUNY
A càrrec de: Patricia Gómez, apassionada 
dels projectes culturals i socials. 

L’artivisme ha anat acompanyant 
l’antiglobalització i les protestes 
contràries a la guerra. Els artivistes 
intenten pressionar l’agenda política 
mitjançant l’acció de l’art. 

TALLERSMONOGRÀFICS

ACTIVITATS PER A 

GENT GRAN

TROBADA DE CORAL DE LES 
CORTS

DIUMENGE 26 D’ABRIL
A les 17.30 h

CLOENDA D’ACTIVITAT FÍSICA

DIMARTS 26 DE MAIG
A les 11.30 h
Animació a càrrec de: CC PereQuart

CLOENDA DE LES JORNADES DE 
GENT GRAN

DIVENDRES 5 DE JUNY
A les 17 h
Concert líric i refrigeri

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

BALL GENT GRAN

DIVENDRES
Dia: 3 d’abril, 22 de maig i 12 de juny
Horari: de 17.15 a 19.45 h

DIUMENGES
Dies: 19 d’abril, 3 de maig i 21 de juny
Horari: de 17 a 20 h

G

ACTIVITATS PER A GENT GRAN

G
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MANUALITATS

DEL 6 D’ABRIL AL 22 DE JUNY   
Dilluns a les 16 h

BINGO

DEL 8 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Dimecres a les 17.30 h

ESPAI DE JOCS DE TAULA 
DINAMITZATS

DEL 9 D’ABRIL AL 18 DE JUNY
Dijous a les 17 h

CAMINADES

DEL 9 D’ABRIL AL 18 DE JUNY
Dijous a les 9.30 h
Caminada pel barri amb l’acompanyament 
d’un professional

TALLER DE CORAL

DEL 9 D’ABRIL AL 18 DE JUNY
Dijous a les 10.30 h

INFORMACIÓ MULTIMÈDIA PER A 
LA GENT GRAN

Servei de consultes sobre noves 
tecnologies. Cal demanar cita prèvia al 
telèfon 934 098 846. 

Associació de Veïns les Corts Sud

1r i 3r dimarts de cada mes de 20 a 21 h

Fa reunions periòdiques al centre per 
tractar diferents temàtiques de l’associació.

Associació Catalana de la Síndrome de 
Fatiga Crònica

Cada dimarts de 16 a 18 h

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.

Taller Ocupacional Ariadna

Dimarts d’11 a 12 h

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 
discapacitat intel·lectual. Fan activitats 
físiques al centre.

Club Esportiu Jeroni de Moragas

Assajos cada dimecres de 17.30 a 18.30 h

Grup de gimnàstica rítmica per a persones 
amb diversitat funcional.

Les Corts, un barri de Wikidones

Dilluns 27 d’abril, 25 de maig i 15 de juny 
a les 19 h

TALLERS
ENTITATS O GRUPS

ACTIVITATS PER A GENT GRAN ENTITATS O GRUPS
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MONOGRÀFICS

ALTRES SERVEIS

ALTRES SERVEIS

Grup de dones voluntàries pertanyents 
a la Taula de Dones de Les Corts es 
reuneixen  per editar articles sobre el barri 
a la Wiquipèdia.

Companyia de teatre Pere Quart

Dilluns de 17.30 a 19 h

Des del taller CO- organitzat al Centre, 
neix aquesta companyia de teatre.

- Sala d’exposicions i espais 
expositius

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

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

- Autoservei de begudes

- Vestidors, armariets i dutxes

- Barcelona Wi-Fi ciutadà

- Cessió d’espais

La programació pot tenir canvis. Us 
recomanem que consulteu la nostra 
pàgina web. 



@BCN_LesCorts

MAPA

METRO: L5 Badal - L3 Les Corts
BUS: H8, H10, 52, 54, 70, V3, D20, N2, N3, 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
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