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INSCRIPCIONS OCTUBRE-DESEMBRE 2020
INFORMACIÓ
A causa de la situació excepcional que estem vivint amb la Covid19, hem adap-
tat les activitats del centre a la nova situació. Aquesta adaptació, comporta la re-
ducció del nombre d’activitats i la reducció del nombre de places en cadascuna 
d’elles, per tal de garantir les mesures establertes per les autoritats sanitàries. 
Per aquests motius, la inscripció als tallers de es faran de la següent manera:

DATES D’INSCRIPCIONS
• A partir del 7 de setembre, tant per les inscripcions web com per les 

presencials. 
• Es prioritzaran les inscripcions EN LÍNIA.
• Les inscripcions presencials al centre seran amb cita prèvia que caldrà 

demanar per telèfon al 934480499 o per correu a ccjosepmtriasipeitx@
lleuresport.cat. Únicament seran per a les persones:  

- amb descomptes d’atur i discapacitat: caldrà aportar tota la documen-
tació en el moment de la inscripció. 

- que no disposin de mitjans per fer l’inscripció en línia.

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 16 a 20 h
Inici d’activitats: dilluns, 28 de setembre de 2020
Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats al web: 
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/josepmtriasipeitx

NORMATIVA GENERAL INSCRIPCIONS
Per formalitzar les inscripcions heu de seguir la normativa següent:

• L’accés al servei de cursos i tallers requereix inscripció prèvia en les dates 
establertes.

• Els preus corresponen als aprovats per la Comissió de Govern de l’Ajunta-
ment de Barcelona per al 2020.

• La inscripció ha de fer-se EN LÍNIA a través de: ajuntament.barcelona.
cat/ccivics/josepmtriasipeitx

• El pagament del taller online només es pot fer amb targeta.
• El pagament del taller presencialment es farà per imposició bancària o 

targeta. 
• Les persones en situació d’atur i les persones amb discapacitat superior al 

33 % que s’acullin al descompte per a un taller, han de fer la inscripció 
presencialment, en el període establert per aquests descomptes (del 7 al 
25 de setembre) i han de portar tota la documentació en el moment de fer 
la inscripció. 

A) Persones en situació d’atur: certificat empadronament de l’Ajunta-
ment de Barcelona i el darrer DARDO o el certificat de vida laboral, 
tot ha de ser actualitzat. 

B) Persones amb discapacitat: certificat empadronament de l’Ajunta-
ment de Barcelona i còpia de la targeta de discapacitat. 
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INSCRIPCIONS OCTUBRE-DESEMBRE

 Sense cap documentació no s’aplicarà aquest descompte i si manca al-
guna documentació, l’han de portar abans del dimecres 23 de setembre. 
A partir d’aquesta data, no s’accepten més inscripcions amb aquests des-
comptes. El descompte només és aplicable a un taller al trimestre, sempre 
que hi hagi places disponibles i no te caràcter retroactiu.

• El centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, el professor/a 
o la ubicació d’una activitat, dins l’equipament, si ho considera necessari. El 
centre es reserva el dret de suspendre les activitats que no tinguin un nom-
bre mínim de participants. Aquest mínim està a disposició de l’usuari/ària.

• A partir del dilluns, 28 de setembre, no es retornaran els diners de la 
inscripció als tallers, en tots els casos. L’import de la inscripció només 
serà retornat si l’organització anul·la el taller per no arribar al mínim de pla-
ces establertes. L’usuari/ària pot canviar d’activitat a una del mateix import, 
sempre que hi hagi plaça disponible, durant la primera setmana d’activitat.

• Tots els tallers començaran 5 minuts després i acabaran 5 minuts abans de 
l’hora marcada en el programa. Es recuperaran les classes perdudes per 
causes alienes a l’usuari/ària.

• A cada activitat s’especifica el nombre de sessions.
• Aquest trimestre es prioritzarà la formació presencial però, si per motius 

sanitaris el centre no pot obrir, s’oferirà la mateixa activitat online, sempre 
que sigui possible. 

• Així, en cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o perquè 
qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’ac-
tivitat a la que ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta 
circumstància pot restringir l’accés a l’equipament)  aquesta activitat s’adap-
tarà per a que pugui realitzar-se de forma virtual i des de qualsevol dispo-
sitiu amb accés a la xarxa internet. El nombre d’hores, sessions i horaris 
seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri 
cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la 
inscripció proporcional a les sessions realitzades virtualment.

• Aquests possibles canvis seran informats amb antelació així com el suport 
o plataforma telemàtica des de la que es continuarà oferint l’activitat.

• Aquest trimestre, el 12 d’octubre i el 7 i el 8 de desembre no hi haurà 
activitat. Aquestes festivitats ja estan comptades a les sessions de les acti-
vitats.

• Als tallers d’activitat física caldrà dur la pròpia màrfega i el material que indi-
qui el professorat.

• El centre declina tota responsabilitat sobre el material personal i les produc-
cions dels usuaris/àries. Per aquest motiu us demanem que no deixeu al 
centre cap material de valor, ni econòmic ni personal. En cas que hi tingueu 
material, l’haureu de retirar de les sales o dels magatzems en finalitzar la 
darrera sessió del trimestre.
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MESURES COVID AL CENTRE CÍVIC JOSEP M. TRIAS I PEITX
A continuació es detalla el protocol del Centre Cívic Josep M Trias i Peitx i lu-
doteca La Tardor pel que fa a la prevenció amb motiu de la covid-19 i també les 
mesures individuals que hauran de seguir les persones que assisteixin a les 
activitats del centre.
El centre seguirà els següents protocols sempre d’acord amb la normativa vi-
gent:

• Desinfecció diària de tots els espais.
• A l’entrada del centre i a cada aula hi haurà dispensador de gel hidroalcohòlic.
• L’aforament i la disposició del seients compliran les distàncies de seguretat 

requerides per les mesures sanitàries vigents.
• L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esglaonada i sota 

control del personal del centre per garantir la distància de seguretat.
• Als espais no es facilitarà cap material en paper. La informació estarà única-

ment disponible en línia.
• A tots els espais on sigui necessari s’habilitaran diferents horaris per tal de 

no produir aglomeracions de persones.
• Hi haurà un temps de ventilació de les sales entre classes.
• No hi haurà material d’ús comú a les sales.

Mesures individuals:
• Recorda que a tots el espais del centre cal mantenir una distància de segu-

retat entre persones.
• L’ús de la mascareta és obligatori.
• Neteja de mans i/o ús de gel hidroalcohòlic al arribar i accedir al Centre 

Cívic
• Manteniment de les distàncies socials. 
• No portar menjar
• No saludar donant la mà ni de cap manera que impliqui contacte físic.
• Un cop s’hagi entrat a l’edifici, realitzar rentat de mans correcte i de manera 

freqüent amb aigua i sabó. 
• Evitar sempre que sigui possible fer servir estris i eines, així com evitar ma-

nipular documentació compartida.
• Si penses que pots tenir símptomes del covid-19 o has estat en contacte 

amb algú diagnosticat del virus, queda’t a casa i informa’ns. Segur que 
tenim l’oportunitat de retrobar-nos ben aviat.

INSCRIPCIONS OCTUBRE-DESEMBRE
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A LA TARDA,  
LUDOTECA EN FAMÍLIA! 
NENS I NENES DE 2-5 ANYS
DIMECRES,
DE 16.30 a 19.30 h

Més informació, a la pàgina 17.

FESTA MAJOR

CONCERT FESTA MAJOR: LU·LA

DIVENDRES 9 D’OCTUBRE,
A LES 20 h

 
Amb motiu de la Festa Major de les 
Corts, el grup Lu·la que ens delecta-
ran amb el seu estil modern i perso-
nal amb elements de la música negra. 

Més informació, a la pàgina 28.
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ACTIVITATS DESTACADES 
Voleu rebre informació de les nostres activitats? Envieu-nos un correu a 
ccjosepmtriasipeitx@lleuresport.cat i us remetrem setmanalment el butlletí 
digital de les propostes d’activitats que es fan al centre.

INSCRIPCIONS

NOVES INSCRIPCIONS 
SETEMBRE-DESEMBRE

Tallers octubre-desembre: a partir 
del 7 de setembre
Inici dels tallers: 28 de setembre

Ludoteca la Tardor per al curs 2020- 
2021: a partir del 7 de desembre
Inici del trimestre: 14 de setembre 

Més informació, a la pàgina 3 i 16.

NOUS TALLER:  
CREACIÓ EN LÍNIA

Podeu mirar els nous tallers de crea-
ció en línia

Més informació, a la pàgina 14.
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SETMANA DE LA CIÈNCIA: 
CONSTRUÏM UN RELAT COL·LA-
BORATIU DE CIÈNCIA-FICCIÓ

18, 19 I 30 DE NOVEMBRE,
DE 18.30 A 20 h
Places: Màxim 8 per centre

En el marc de la Setmana de la Cièn-
cia, et proposem participar en la crea-
ció d’un relat conjunt de ciència-ficció 
entre deu centres de proximitat (cen-
tres cívics, biblioteques i La Fàbrica 
del Sol).

Més informació, a la pàgina 30.

CICLE CLÀSSICA LES CORTS

Aquesta tardor la clàssica passa al 
divendres a les 18 h. 

Comptarem amb:
• Ensamble Amoria
• Olga Kobekina
• Adriana Alcaide
• Commicerto
• Facundo Muñoz i Gustavo Llull

Més informació, a la pàgina 22.

WIN & WIN  
(TOTS I TOTES GUANYEM)

DISSABTE 10 D’OCTUBRE,
A LES 11 h

Activitat infantil per afavorir les ac-
tituds, aptituds, capacitats i compe-
tències per a una societat que ha de 
caminar cap el bé comú. 

Més informació, a la pàgina 19.
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ACTIVITATS CULTURALS

CINEMA PANTALLA BARCELONA

Aquesta tardor, podrem disfrutar del 
cinema de la mà de la proposta que 
ens fan des del Pantalla Barcelona. 
Aquestes són les pel·lícules:

• Midnight family
• Els dies que vindran
• Me llamo violeta
• A thousand girls like me
• The fight 
• Què passarà quan em faci gran 

Més informació, a la pàgina 29.

ACTIVITATS DESTACADES
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TALLERS I MONOGRÀFICS

MÀQUINA DE COSIR AVANÇAT

Dimecres de 18 a 19.30 h
Preu: 77,50 € (10 sessions)
Professional: per determinar

URBAN SKETCHING

Dijous de 17.30 a 19.30 h
Preu: 72,33 € (7 sessions) 
Professional: Alexandra Garriga

PASSEJADES FOTOGRÀFIQUES

Dimecres de 10 a 11.30 h
Preu: 77,50 € (10 sessions)
Professional: Rodrigo Stocco

EL CLUB DE LA FOTOGRAFIA

Dimecres de 12 a 13.30 h
Preu: 77,50 € (10 sessions)
Professional: Rodrigo Stocco

TEATRE

Dissabtes de 11.30 a 13 h
Preu: 77,50 € (10 sessions)
Professional: Javiera Tarragó

BALLS I DANSES

BALL EN LÍNIA 

Dimecres de 12 a 13 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Professional: Sant Andreu Pas a Pas

MUSICALS

GUITARRA ZERO

Grup A (continuació): dilluns de 
17.30 a 18.30 h
Preu: 46,50 € (9 sessions)
Grup B: dilluns de 18.45 a 19.45 h   
Preu: 46,50 € (9 sessions)
Professional: Enrique Menrath

S’ha de dur guitarra.

TALLER DE CANT:  
ALLIBERA LA TEVA VEU

Dilluns de 20 a 21.30 h 
Preu: 46,50 € (9 sessions)
Professional: Carla Coppa

Vine a cantar en grup! Treballarem 
la connexió amb el cos, la respiració 
diafragmàtica, el ritme i l’exploració 
vocal. Proposta musical i de creixe-
ment personal

ARTÍSTICS I ARTESANIES

DIBUIX I PINTURA

Grup A: dilluns de 12 a 13.30 h 
Preu: 69,74 € (9 sessions)
Grup B: dijous de 10 a 11.30 h
Preu: 77,50 € (10 sessions)
Grup C: dilluns de 11.45 a 13.15 h
Preu: 77,50 € (10 sessions)
Professional: Anna Bafalluy

      

TALLERS I MONOGRÀFICS

N

N
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ZUMBADANCE

Grup A: dimecres de 20.30 a 21.30 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Grup B: dijous de 19.15 a 20.15 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Grup C: dijous de 20.30 a 21.30 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Grup D: divendres de 19.45 a 20.45 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Professional: Lorena Pérez

DANSA CONTEMPORÀNIA

Dissabte de 12.15 a 13.30 h
Preu: 64,57 € (10 sessions)
Professional: Emmanuele Sasso

SALUT I BENESTAR FÍSIC

MANTENIMENT SUAU

Grup A: dilluns de 10 a 11 h 
Preu: 46,50 € (9 sessions)
Grup B: dimecres de 10 a 11 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Professional: Tony Rueda
Grup C: dijous de 18 a 19 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Professional: Nati Aguilar

EDUCACIÓ POSTURAL

Grup A: dilluns de 12.30 a 13.30 h 
Preu: 46,50 € (9 sessions)
Grup B: dimarts de 11.30 a 12.30 h 
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Professional: per determinar
Grup C: dijous de 10 a 11 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Professional: Israel Rueda

TALLERS I MONOGRÀFICS

EXPRESSIÓ LLATINA  
PER A DONES

Dimecres de 18 a 19 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Professional: Olga Aceña

Practicarem de forma individual al 
ritme de merengue, salsa, batxata, 
cúmbia i mambo.

BALLS LLATINS SENSE PARELLA

Dimecres de 19.15 a 20.15 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Professional: Olga Aceña

Aprèn els diferents estils llatins: me-
rengue, salsa, batxata, cúmbia, txa-
txa-txa, conga i mambo.

PASSOS LLIURES DE SWING

Divendres de 12 a 13 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Professional: Natalia Arumi
Activitat sense parella.

BALLA AL RITME DELS 90

Divendres de 18.30 a 19.30 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Professional: Natalia Arumi

DANSA ORIENTAL

Divendres de 18 a 19 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Professional: Johanna Lozada

N

N
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TALLERS I MONOGRÀFICS

Grup B: dimarts de 10.15 a 11.15 h 
Preu: 46,50 € (9 sessions)
Professional: Gabriel Puentes
Grup C: dimarts de 18.30 a 19.30 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Professional: Johanna Lozada
Grup D: dimarts de 18.30 a 19.30 h 
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Professional: per determinar 

HATHA IOGA

Grup A: dilluns de 17 a 18.30 h 
Preu: 69,74 € (9 sessions)
Professional: Tony Rueda
Grup B (intens): dimecres de 19.15 
a 20.15 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Professional: Celeste Ayús
Grup C: dijous de 18 a 19 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Professional: Israel Rueda

TAI TXÍ

Dilluns de 18.45 a 19.45 h
Preu: 41,33 € (8 sessions)
Professional: Gabriel Puentes

MINDFULNESS

Dilluns de 19.30 a 20.30 h
Preu: 46,50 € (9 sessions)
Professional: per determinar 

Treballarem eines com el mindfulness 
(atenció plena), el body scanning, el 
focusing (enfocament) i altres pràcti-
ques meditatives i de relaxació inte-
gral. Cal dur una tovallola i màrfega.

MÈTODE PILATES

Grup A: dilluns de 18 a 19 h 
Preu: 46,50 € (9 sessions)
Professional: Francis Sanahuja
Grup B: dilluns de 19.15 a 20.15 h 
Preu: 46,50 € (9 sessions) 
Professional: per determinar
Grup C: dimarts de 9 a 10 h 
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Professional: Gabriel Puentes 
Grup D: dimarts de 19.45 a 20.45 h 
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Professional: Francis Sanahuja
Grup E: dimecres de 12 a 13 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Professional: Tony Rueda
Grup F: dijous d’ 11.15 a 12.15 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Professional: Israel Rueda
Grup G: dijous de 19.15 a 20.15 h
Preu: 51,67 € (10 sessions) 
Professional: Nati Aguilar
Grup H: divendres de 9 a 10 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Grup I: divendres d’ 11.30 a 12.30 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Professional: per determinar 

REACTIVA’T PROGRESSIVAMENT    

Grup A: dilluns de 11.15 a 12.15 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Grup B: dimecres de 11.15 a 12.15 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Professional: Tony Rueda

IOGA

Grup A: dilluns de 20.30 a 21.30 h 
Preu: 46,50 € (9 sessions)
Professional: Johanna Lozada

N
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TALLERS I MONOGRÀFICS

SÒL PÈLVIÀ

Divendres de 10.15 a 11.15 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Professional: Pep Llata

IOGA RELAXACIÓ

Divendres de 19.15 a 20.15 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Professional: Johanna Lozada

ACTIVITATS MIGDIA

PILATES MIGDIA

Dilluns de 14.15 a 15.15 h
Preu: 46,50 € (9 sessions)
Professional: Catalina Rossi

IOGA MIGDIA

Dimecres de 14.15 a 15.15 h
Preu: 46,50 € (9 sessions)
Professional: Gabriel Puentes

SALUT I BENESTAR 
EMOCIONAL

TERÀPIA DEL RIURE

Dilluns de 10.30 a 11.30 h 
Preu: 46,50 € (9 sessions)
Professional: Encarna Cervantes

ENNEAGRAMA

Dilluns de 20 a 21.30 h (7 sessions)
Preu: 54,24 €
Professional: Grup Trobat

IOGUILATES

Dilluns de 20.30 a 21.30 h 
Preu: 41,33 € (8 sessions)
Professional: Gabriel Puentes

PILATES AERÒBIC

Dimarts de 19.45 a 20.45 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Professional: per determinar  

ASHTANGA VINHASA IOGA

Dimarts de 17.15 a 18.15 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Professional: Johanna Lozada

IOGA I CONCIÈNCIA CORPORAL

Dimecres de 18 a 19 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Professional: Ignasi Bosacoma

PILATES EN MOVIMENT

Dimecres de 20.30 a 21.30 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Professional: Celeste Ayús

TAITXI I TXIKUNG

Divendres de 17 a 18.15 h
Preu: 64,58 € (10 sessions)
Professional: per determinar

SÒL PÈLVIÀ I  
ABDOMINALS HIPOPRESSIUS

Dijous de 20.30 a 21.30 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Professional: Pep Llata

N

NN
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TALLERS I MONOGRÀFICS

Grup C: dimarts de 17.15 a 18.15 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Professional: Equip Judith Verbraken

ANGLÈS BÀSIC

Dilluns de 18.45 a 20.15 h 
Preu: 69,74 € (9 sessions)
Professional: Laura Blanch

ANGLÈS BÀSIC PER VIATJAR

Grup A: Dilluns de 17 a 18 h
Preu: 51,66 € (10 sessions)
Grup B: Dijous de 11.45 a 13.15 h
Preu: 77,50 € (10 sessions)
Professional: Marina Torres

ANGLÈS MITJÀ

Grup A: dilluns de 11.15 a 12.45 h 
Preu: 69,74 € (9 sessions) 
Professional: Equip Judith Verbraken
Grup B: dilluns de 18.15 a 19.45 h 
Preu: 69,74 € (9 sessions)
Grup C: dijous de 10 a 11.30 h
Preu: 77,50 € (10 sessions)
Professional: Marina Torres

ANGLÈS CONVERSA

Grup A: dilluns de 17 a 18.30 h 
Preu: 69,74 € (9 sessions)
Professional: Laura Blanch
Grup B: dimecres de 19.30 a 21 h
Preu: 77,50 € (10 sessions)
Professional: Equip Judith Verbraken

FRANCÈS CONVERSA

Grup A: dimarts de 18.30 a 20 h
Preu: 77,50 € (10 sessions)

L’enneagrama és una eina que des-
criu 9 tipus de personalitat amb les 
seves diferents conductes, actituds, 
pulsions, virtuts i habilitats. Els 9 tips 
de personalitats ens mostren els pa-
trons de comportament, forma de 
veure la vida, valors, forma de liderar, 
estils de comunicació, forma de resol-
dre problemes, de viure, sentir i reac-
cionar. Vols saber el teu enneagrama, 
per tindre una millor versió de tu, en 
totes les àrees de la vida..., familiar, 
social i laboral?

GESTIÓ EMOCIONAL

Divendres de 19 a 21 h (5 sessions)
Preu: 51,66 €
Professional: Grup Trobat

Aquest taller t’ajudarà a identificar 
i reconnectar amb les teves emoci-
ons. Serà un espai on es treballaran, 
principalment, les quatre emocions 
bàsiques des de la part cognitiva i la 
corporal. Obtindràs un millor autoco-
neixement i una millor regulació de 
les teves emocions en les diferents 
circumstàncies que et pots trobar en 
el teu dia a dia.

LLENGÜES

ANGLÈS ZERO

Grup A (continuació): dilluns de 9.30 
a 11 h 
Preu: 69,74 € (9 sessions) 
Grup B (continuació): dimecres de 
18.15 a 19.15 h
Preu: 51,66€ (10 sessions)

N

N
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Grup B: dimecres de 11.30 a 13 h
Preu: 77,50 € (10 sessions)
Professional: Equip Judith Verbraken

ITALIÀ MITJÀ

Dimarts de 18.15 a 19.45 h
Preu: 77,50 € (10 sessions)
Professional: Mª José López

ITALIÀ CONVERSA

Dimarts de 20 a 21.30 h
Preu: 77,50 € (10 sessions)
Professional: Mª José López

ACTIVITATS EN FAMÍLIA

IOGA EN FAMÍLIA (1-3 ANYS)

Dilluns de 17.15 a 18.15 h
Preu: 46,50 € (9 sessions)
Professional: per determinar

ESTIMULACIÓ MUSICAL  
PER A NADONS (2-10 MESOS)

Dimarts de 11.30 a 12.30 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Professional: Heura Cisa 

MÚSICA EN FAMÍLIA (1-3 ANYS)

Dimarts de 12.45 a 13.45 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Professional: Heura Cisa

ESPAI D’INFORMÀTICA

APRÈN A FER SERVIR  
LA TAULETA I L’SMARTPHONE

Dimecres de 9.30 a 10.45 h
Preu: 64,58 € (10 sessions)
Professional: Jesús Burjales

Cal dur la tauleta i/o l’smartphone 
(mòbil).

INTERNET I INFORMÀTICA 
BÀSICA

Dimecres de 11 a 12.30 h
Preu: 77,50 € (10 sessions)
Professional: Jesús Burjales

Cal dur l’ordinador portàtil.

INFORMÀTICA A LA CARTA

Dimecres de 12.45 a 14.15 h
Preu: 77,50 € (10 sessions)
Professional: Jesús Burjales

Cal dur l’ordinador portàtil.

TALLERS I MONOGRÀFICS
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CREACIÓ EN LÍNIA

BEATMAKING DES DE EL MÒBIL

Dilluns de 18 a 20 h
Dilluns 19 i 26 d’octubre (2 sessions)
Preu: 20,67 €
Professional: Jaume Estalella

T’agrada el rap i el trap? En aquest 
taller aprendràs tot el necessari per 
a produir beats des del teu smartpho-
ne o tablet android. Descobrirem el 
funcionament d’un seqüenciador de 
percussions i aprendrem els patrons 
típics del boom-bap, el trap, el reg-
gaeton, etc.
Per al taller son necessaris un dis-
positiu Android i uns auriculars. El 
taller es realitza amb la aplicació 
Bandpass, disponible gratuïtament a 
Google Play. Si us plau, abans de fer 
la matrícula, comprova que pots des-
carregar i instal·lar l’aplicació al teu 
dispositu android.

PRODUCCIÓ ELECTRÒNICA  
DES DE EL MÒBIL

Dilluns de 18 a 20 h
Dilluns 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre 
(5 sessions)
Preu: 51,67 €
Professional: Jaume Estalella

Aquest taller està destinat a persones 
interessades en gèneres de músi-
ca electrònica tals com el techno, el 
house, el reggaeton o el pop actual. 
En ell, aprendrem tot el necessari per 

TALLERS I MONOGRÀFICS
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CARTELLISME

Dimecres de 18 a 20 h
Dimecres 4, 11, 18 i 25 de novembre 
(4 sessions)
Preu: 41,33 €
Professional: Cèsar Marcén

En aquest taller en línia farem els pas-
sos bàsics per a realitzar un cartell 
original i cridaner per a un concert, 
una pel·lícula o qualsevol esdeveni-
ment social mitjançant tècniques digi-
tals i amb l’ajuda dels dos programes 
d’edició gràfica d’Adobe: Photoshop i 
Illustrator. No són necessaris coneixe-
ments previs.
Es necessari disposar de programari 
Adobe Photoshop i Adobe Illustrator.

CREACIÓ DE MEMES

Dijous de 18 a 20 h
Dijous 12 i 19 de novembre 
(2 sessions)
Preu: 20,67 €
Professional: per determinar

Aprendràs una mica més sobre el que 
és un “meme” i coneixeràs els passos 
per a crear-los al teu gust.
Es necessari disposar de programari 
Adobe Photoshop.
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iniciar-se en la producció de música 
d’aquests gèneres des de l’smart-
phone o tablet android, aprenent a 
realitzar beats, línies de baix, rodes 
d’acords i estructurar tots els ele-
ments en un tema coherent. 
Per al taller son necessaris un dis-
positiu Android i uns auriculars. El 
taller es realitza amb la aplicació 
Bandpass, disponible gratuïtament a 
Google Play. Si us plau, abans de fer 
la matrícula, comprova que pots des-
carregar i instal·lar l’aplicació al teu 
dispositu android.

MODA ÈTICA I UPCYCLING

Dilluns de 18 a 19.30 h 
Dilluns 2, 9 i 16 de novembre 
(3 sessions)
Preu: 23,24 €
Professional: Zero Waste BCN

En aquest curs parlarem de la indús-
tria de la moda i el seu impacte am-
biental i humà, i veurem alternatives 
de consum més sostenibles i ètiques. 
Posarem en pràctica l’upcycling 
(l’aprofitament de materials d’un ob-
jecte per a transformar-lo en un altre 
d’igual o més útil) i l’aplicarem sobre-
tot a productes tèxtils. Aprofitarem 
roba en desús per a fer fregalls, ni-
nots, suports per a penjar testos de 
plantes, bijuteria, bosses de nanses 
per anar a comprar i molt més.
Per a fer el taller caldrà tenir tisores 
que tallin bé la roba, samarretes ve-
lles i mitjons que ja no fem servir, re-
talls de roba en general i altres ele-
ments per a decorar (cordills o llanes, 
retoladors, fil i agulla, etc.)

TALLERS I MONOGRÀFICS
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LUDOTECA LA TARDOR 
INFORMACIÓ D’INSCRIPCIONS A LA LUDOTECA

INSCRIPCIONS: a partir del 7 de setembre fins a que se exhaureixin les places.
Horari: de 10 a 13 h i de 16.30 a 19.30 h
Inici del trimestre: dilluns, 14 de setembre
Final del trimestre: divendres, 18 de desembre

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS EN LÍNIA DE LA LUDOTECA LA TARDOR:
Les inscripcions només es podran realitzar en línia.
Un cop realitzada la inscripció haureu d’enviar un correu electrònic a ludoteca-
latardor@bcn.cat indicant la realització de la inscripció, el nom de l’infant i la 
data de naixement i l’equip educatiu us enviarà el document de dades de l’infant 
que haureu d’emprar i retornar a la mateixa adreça de correu electrònic abans 
de l’inici del trimestre.

MESURES COVID

La ludoteca, així com tots els infants i famílies, seguirà en tot moment la 
normativa vigent de seguretat i higiene indicada per l’Ajuntament de Bar-
celona i el Districte de Les Corts. Per tant, en funció dels canvis que es pu-
guin donar, la ludoteca actualitzarà les mesures a implementar. Inicialment, 
aquestes seran les mesures de seguretat i higiene d’obligat compliment a 
la ludoteca, sempre subjectes a possibles canvis:

Mesures d’higiene i seguretat d’obligat compliment:
• Rentar-se les mans amb aigua i sabó al lavabo abans d’entrar a l’espai de 

ludoteca.
• Ús de mascareta per a les persones adultes i per als nens i nenes de més 

de 3 anys. 
• Prendre’s la temperatura i la dels infants abans d’acudir a l’activitat, en cas 

de símptomes avisar a l’equip educatiu.
• Desinfecció de mans cada vegada que sortim de l’espai de ludoteca i tor-

nem a entrar, com per exemple, per anar al lavabo o acompanyar un infant. 
Trobareu gel hidroalcohòlic a diversos punts de la planta per a poder fer-
ho.

• A partir del setembre s’establiran punts de recollida dels infants tant per a 
entrar com per a sortir, les famílies dels grups 4-6 i 7-12 anys els deixaran 
i recolliran en aquests punts (un educador o educadora els recollirà i els 
tronarà als familiars prèviament autoritzats). Els nens i nenes del grup de 
7-12 podran pujar i baixar sols i només per les escales prèvia autorització 
dels tutors/es legals dels infants.

• No es podrà menjar a cap espai de la ludoteca ni de la quarta planta.
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LUDOTECA LA TARDOR

agradable que organitza una sèrie 
atractiva d’activitats trimestrals per als 
més petits/es. 
Normativa: les famílies han de complir 
una assistència i participació mínima 
i continuada al servei. Les famílies 
perdran la seva plaça en cas d’un 
mes d’absència sense justificació o 
comunicació. La seva plaça passarà 
automàticament al primer de la llista 
d’espera i així successivament. 

A LA TARDA, LUDOTECA 
EN FAMÍLIA! 
NENS I NENES DE 2-5 ANYS
Dimecres
Horari: de 16.30 a 19.30 h
Preus: 19,48 € infant més persona 
adulta
Descomptes:
Segon/a germà/ana: 12,96 €
Tercer/a germà/ana: 6,43 €
Places: 8 infants més una única per-
sona adulta per infant

Oferim un espai de trobada per a 
nens i nenes de P2, P3, P4 i P5 

NENS I NENES DE 0-3 
ANYS I FAMÍLIES 
Dimecres i divendres
Horari: de 10 a 13 h
Preus: 2 dies: 19,48 € 1 dia: 9,73 € 
Descomptes:
2 dies 2n germà/ana: 12,96 € 
1 dia 2n germà/ana: 6,48 € 
2 dies 3r germà/ana: 6,43 € 
1 dia 3r germà/ana: 3,21 € 
Espai de psicomotricitat: sala 5
Horari de psicomotricitat: dimecres 
de 10.30 a 13 h
Places: 8 infants més una única per-
sona adulta per infant
Estimulació musical per a infants: 
dos dimecres al trimestre vindrà 
una especialista a fer una sessió 
d’estimulació i sensibilització musical 
per a infants. Horari música: d’11.30 
a 12.30 h

Consisteix en un espai de trobada 
on infants i adults comparteixen una 
estona de joc. Aquest espai té com 
a finalitat fomentar la relació infant-
adult respecte al joc, en un entorn 

   
   • Bolquers i tovalloletes de nadons hauran de introduir-se en una bossa de 

plàstic i tancar-la bé abans de llençar-la a les escombraries. Trobareu bos-
ses de plàstic per a poder fer-ho correctament. 

• El material de les activitats serà individual i només el podrà fer servir un 
infant cada vegada, després es desinfectarà.  

• Totes les famílies hauran de signar un document de responsabilitat i com-
pliment abans de fer la inscripció.

NO ES PODRÀ ENTRAR AMB SABATES A L’ESPAI DE LA LUDOTECA:
• El grup 0-3 i 2-5 i famílies s’hauran de treure les sabates abans d’entrar a 

la ludoteca i caminar amb mitjons per l’espai.
• Els grups 4-6 i 7-12 anys hauran de portar mitjons nets a la motxilla per 

canviar-los un cop es descalcin a l’entrada de la ludoteca els educadors/es 
els ajudaran.
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LUDOTECA LA TARDOR

NENS I NENES  
DE 7-12 ANYS 
Dimarts i dijous 
Horari: de 16.30 a 19.30 h 
Preu: 19,48 € 
Descomptes: 
2n germà/ana: 12,96 € 
3r germà/ana: 6,43 € 
Places: 15 

Oferim un espai de trobada on es fo-
menta l’educació en valors a través de 
la cooperació, la igualtat, el respecte 
mutu i la cura del medi ambient. Tot a 
partir del joc lliure, espontani i d’acti-
vitats guiades. Al llarg del trimestre es 
treballa amb un centre d’interès con-
cret que inclou tota mena d’activitats. 
A més, es pot dedicar una estona a 
fer tasques de l’escola.

DISSABTES EN FAMÍLIA  
(PORTES OBERTES)

DISSABTES 7 I 14 DE NOVEMBRE I 
12 DE DESEMBRE
Horari: de 10 a 13 h
Edat: 0-12 anys 
Places: 8 infants més una persona 
adulta per infant/obligatori reservar 
plaça 

S’ofereix un espai de joc lliure entre 
infants i les seves famílies per fomen-
tar el temps de lleure compartit. Tam-
bé obrim el servei de ludoteca a totes 
les famílies que durant la setmana no 
en poden fer ús.

acompanyats/ades d’una persona 
adulta per compartir joc lliure, 
activitats dirigides, dinàmiques, tallers 
puntuals amb especialistes i sortides 
trimestrals. La finalitat d’aquest 
servei és que tant els infants com les 
persones adultes puguin participar de 
manera activa i compartida en totes 
les activitats proposades per tal de 
fomentar relacions positives respecte 
al joc en família.

NENS I NENES  
DE 4-6 ANYS 
Dilluns i divendres 
Horari: de 16.30 a 19.30 h 
Preu: 19,48 € 
Descomptes:
2n germà/ana: 12,96 € 
3r germà/ana: 6,43 €
En cas que no quedin places per als 
dos dies es dona l’opció d’inscriure-
s’hi un dia.
1 dia: 9,73 € 
2n germà/ana: 6,48 € 
3r germà/ana: 3,21 € 
Places: 15 

Oferim un espai de joc lliure i espon-
tani, on es treballa seguint el calen-
dari festiu  a través de tallers, manu-
alitats, jocs, contes, cançons, danses, 
etcètera, que estimulin la creativitat, i 
segons l’edat  dels/les participants, a 
fi de fomentar la interacció  entre in-
fants, la cooperació i el respecte mutu.

FG

FG
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LUDOTECA LA TARDOR

TIÓ DE NADAL

DIMARTS 22 DE DESEMBRE 
Horari: 18 h
Lloc: Centre Cívic Joan Oliver “Pere 
Quart”
Professional: En Clau de Clown 

Un any més la Ludoteca “La Tardor” 
i el Centre Cívic Joan Oliver “Pere 
Quart” us convidem a venir a fer Cagar 
el Tió d’una forma ben divertida, dife-
rent i plena de sorpreses! Enguany 
la companyia en Clau de Clown ens 
convida a descobrir la veritable histò-
ria del Caga Tió! una animació musi-
cal molt divertida que ens explicaran 
la Dra. Neula i el Sr. Torró: “Després 
de molts anys d’una intensa, estudi-
ada i estudiosa investigació podem 
assegurar que la tradició de fer cagar 
el tió és genuïnament catalana” (Dra. 
Neula). Benvinguts a aquesta festa, la 
gran festa del Tió. Hem vingut de molt 
lluny, arreplegant cançons i tradicions 
d’aquesta nostra terra i també d’altres 
contrades. Avui som aquí per explicar, 
a tot aquell que vulgui escoltar, un fet 
tan antic com misteriós: la veritable 
història del Caga Tió!!!
Organitza:  Centre Cívic Pere Quart i 
Ludoteca La Tardor.
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ACTIVITATS DESTACADES         

DIA SENSE COTXES

DIVENDRES 18 DE SETEMBRE
Horari: de 16.30 a 19 h
Preu: gratuït
Lloc: Jardí del Clot d’en Salvi

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

WIN & WIN  
(TOTS I TOTES GUANYEM) 
ACTIVITAT DE FESTA MAJOR

DISSABTE 10 D’OCTUBRE
Horari: 11 h
Lloc: Sala d’actes
Professional: Montse Dulcet

Creieu que és possible fer coses on 
tots i totes tenim un lloc especial per a 
nosaltres que ens fa únics i necessa-
ris?. Voleu fer-ho possible?. Vols for-
mar part d’aquesta aventura? Els nos-
tres protagonistes ens mostren com... 
Aquesta sessió està pensada per afa-
vorir les actituds, aptituds, capacitats i 
competències per a una societat que 
ha de caminar cap el bé comú.  A càr-
rec de Montse Dulcet.
Organitza: Biblioteca Les Corts – Mi-
quel Llongueras i Ludoteca La Tardor 
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PROGRAMACIÓ PER 
AL GRUP 0-3 ANYS I 
FAMÍLIES

SEPTEMBRE:  
COMENCEM AMB ALEGRIA

LA PANERA DELS TRESORS

DIVENDRES 18
Lloc: Sala 5
Horari: de10 a 11 h 

EL JOC HEURÍSTIC 

DIVENDRES 25
Lloc: Sala 5
Horari: de 10 a 11h 

OCTUBRE:  
JA ARRIBA LA TARDOR!

ELS COLORS DE LA TARDOR 

DIVENDRES 2
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10 h

ANIMALS DE TARDOR

DIVENDRES 9
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10 h 

FEM UN MARC DE FOTOS

DIVENDRES 16
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10 h 

FEM UN COLLAGE DE COLORS

DIVENDRES 23
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10 h 

FEM UNA CARBASSA DE 
HALLOWEEN 

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

NOVEMBRE:  
DESCOBRIM JUGANT!

JUGUEM AMB FANG

DIVENDRES 6
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10 h

AMPOLLES MISTERIOSES

DIVENDRES 13 
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10 h 

SORRA MÀGICA

DIVENDRES 20
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10 h 

EXPERIMENTEM AMB PINTURA

DIVENDRES 27
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10 h 

LUDOTECA LA TARDOR
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i afavorir-ne la complementarietat 
educativa (educació formal - educació 
no formal).

FUNCIONAMENT GENERAL

Consisteixen en sessions d’una hora 
de durada que s’ofereixen els dimarts 
i dijous, de 10 a 11 h o d’11 a 12 h. La 
temàtica serà escollida pels profes-
sors/es o responsables del grup en la 
reserva. A més, s’ofereix la possibilitat 
de combinar-les amb activitats de la 
Biblioteca les Corts - Miquel Llongue-
ras, situada al mateix edifici (més in-
formació: 934 493 107 i www.bcn.cat/
bibllongueras).

ACTIVITATS PROPOSADES 

Oferim diferents activitats en funció 
de l’etapa educativa:
  • Llars d’infants
  • Educació infantil
  • Educació primària
Per a més informació sobre la propos-
ta d’activitats contacteu a:
 ludotecalatardor@bcn.cat

COST I CONDICIONS PER A LA 
RESERVA

El cost de la sessió és de 16,17 € per 
grup. El pagament es farà mitjançant 
imposició o transferència bancària. 
Cal reservar la plaça amb un mínim 
de quinze dies d’antelació.
Telèfon: 934 480 499
A/e: ludotecalatardor@bcn.cat

DESEMBRE:  
ARA QUE COMENÇA EL FRED

UN PAISATGE MOLT GELAT!!

DIVENDRES 4
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10 h 

FEM UN NINOT DE NEU

DIVENDRES 11
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10 h 

FEM UN ESTEL DE NEU

DIVENDRES 18
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10 h 

VISITES ESCOLARS
Les visites escolars són activitats se-
midirigides, adaptades a cada nivell 
educatiu i acompanyades per educa-
dors/es de la ludoteca, que pretenen 
contribuir a l’educació infantil mitjan-
çant el joc com a principal eina peda-
gògica.

FINALITAT I OBJECTIUS

Les visites escolars tenen com 
a finalitat oferir activitats per al 
desenvolupament dels infants 
mitjançant el joc, de manera 
lliure i espontània, i contribuir al 
desenvolupament dels aspectes 
cognoscitius i afectius de la 
personalitat dels individus des de la 
infància per facilitar-ne la inserció al 
medi sociocultural on han de viure 

LUDOTECA LA TARDOR
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REVÊRIE

DIVENDRES, 30 D’OCTUBRE,
A LES 18 h

Recital de piano comentat sobre mú-
sica del compositor francès C. De-
bussy. Concert d’Olga Kobekina, re-
coneguda pianista russa que, a part 
de la seva trajectòria musical, treballa 
com a professora al Conservatori del 
Liceu.
Olga Kobekina, piano
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XXI CICLE DE CLÀSSICA 
A LES CORTS
Dia: Divendres
Horari: 18 h 
Lloc: sala d’actes. Aforament limitat a 30 persones 
Preu: entrada general 4,50 €. Infants menors de 12 anys, gratuït 
Les entrades es poden comprar:
• per internet: fins a trenta minuts abans del començament del concert 

(barcelona.cat/ccjosepmtriasipeitx).
• presencialment: a la recepció del centre amb tarjeta o en efectiu, fins a 

15 minuts abans del començament del concert
Si es compren les entrades anticipadament però no s’hi assisteix el dia del 
concert, no es podran ocupar aquestes places. 
No s’hi permetrà l’entrada més tard de les 18.10 h.

LA POESIA SENSE PARAULES 
DEL CANT DELS OCELLS

DIVENDRES, 16 D’OCTUBRE,
A LES 18 h

Un recorregut per diverses obres 
musicals, des del Renaixement fins 
al segle XXI, que s’han inspirat en 
el cant i en el vol dels ocells. A càr-
rec de la formació Ensamble Amo-
ria que conjuga les fronteres entre la 
música popular i la música clàssica.  
El programa estarà format per obres 
com el minuet del cigne, el cucut, el 
cant dels ocells, la ploma de perdiu, 
etc.
Teresa Rojas, veu 
Laetitia Barbera, mandolina 
Violeta Paulina Sánchez, violí 
Raúl Sandin, guitarra
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XXI CICLE DE CLÀSSICA A LES CORTS

“STILL LIFE”, ENTRE EL 
PASSAT I EL PRESENT

DIVENDRES, 13 DE NOVEMBRE,
A LES 18 h

Un viatge personal i singular que es-
borrarà els límits entre el passat i el 
present, fusionant música barroca in-
terpretada amb criteris històrics jun-
tament amb les improvisacions lliures 
de la mateixa intèrpret al violí i a la 
veu.
Adriana Alcaide, violí i veu
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COMMICERTO

DIVENDRES, 27 DE NOVEMBRE,
A LES 18 h
Preu: entrada general 4,50 €
Infants menors de 12 anys: gratuït

“Commicerto” és un recital amb un 
repertori de peces imprescindibles 
del món líric i el piano en clau d’hu-
mor. Joel Díaz (pianista) i Adrià Mas 
(tenor) ens aproparan, a través de la 
comicitat i d’un seguit d’obres, acura-
dament seleccionades, al món dels 
clàssics. Amb un propòsit clar d’apro-
par la música als espectadors més 
joves i desmitificar el concepte del 
recital, aquest concert ofereix qualitat 
musical i una bona dosi d’humor. Un 
concert diferent, que pot atraure tant 

els experts com els neòfits, en una 
barreja perfecta de talent, creativitat 
i bon humor.
Joel Díaz, pianista 
Adrià Mas, tenor 
Direcció, Maria Voronkova
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CUANDO ACABA DE LLOVER. 
CANÇONS DE GUASTAVINO

DIVENDRES, 11 DE DESEMBRE,
A LES 18 h

Un recorregut musical per l’obra de 
l’argentí Carlos Guastavino. Aquest 
camí mostra diverses facetes de l’au-
tor, del qual reconeixerem diferents 
períodes clarament dibuixats per la 
seva melodia i harmonia, passant 
de d’un llenguatge descriptiu i cos-
tumista fins a arribar a la seva eta-
pa més complexa en la qual la seva 
música es vesteix de surrealisme. 
Facundo Muñoz, tenor
Gustavo Llull, pianista
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COLLAGES EN CONFINAMENT

Del 5 al 30 d’octubre
Tècnica: collage
Professional: Ana Crespo

L’Ana Crespo no és artista, però 
aquests mesos de confinament o 
nova normalitat ha descobert una 
nova forma d’expressar la seva cre-
ativitat: el collage. Va començar sent 
una pràctica per relaxar-se i trobar un 

moment per a ella mateixa. Aquests 
collages parlen del dia a dia, de pai-
satges recordats, de moments d’es-
tiu, de desitjos. Imatges senzilles ple-
nes de perfeccionisme.
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ACTIVITATS CULTURALS
La programació pot patir canvis. Us recomanem que consulteu la nostra pàgina 
web, la cartelleria del centre o bé que ens truqueu per telèfon.

  
    EXPOSICIONS

Us interessa donar a conèixer la vostra obra? Envieu-nos la vostra proposta a: 
culturatriasipeitx@lleuresport.cat 
Horari: de 9 a 21 h

NORMATIVA segons els criteris de l’ICUB validats per l’ASPB i les normes d’afo-
rament de la Generalitat per la fase de represa.
• Serà obligatori inscriure’s a les activitats culturals, tot i ser gratuïtes.
• Podeu fer la inscripció en línia mitjançant el web ajuntament.barcelona.cat/

ccivics/josepmtriasipeitx o bé de manera presencial.
• Es recomana la reserva d’entrades en línia, en el cas de reserves telefòni-

ques o presencials, cal disposar del nom complet, el telèfon i el correu elec-
trònic de la persona que reserva. Es poden reservar fins a 4 entrades.

• L’aforament de la sala d’actes serà de 30 persones i de 70 al jardí del Clot 
d’en Salvi durant la fase de represa.

• S’ha d’arribar amb temps d’antelació suficient per facilitar l’entrada (obertura 
de portes 15 minuts abans).

• Seguir en tot moment les indicacions del personal del centre.
• Esperar a ser acomodat per entrar a la sala i esperar les indicacions per 

abandonar la sala.
• L’ús de la mascareta és obligatori.

Davant d’algun símptoma de la Covid o si s’ha estat en contacte amb alguna per-
sona diagnosticada, s’ha d’informar telemàticament i no acudir al centre.
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SORTIDES CULTURALS

BARRI DEL BORN. TRADICIONS 
I LLEGENDES

DIVENDRES, 16 D’OCTUBRE,
A LES 10.30 h
Punt de trobada: al peveter del Fos-
sar de les Moreres, al costat de Santa 
Maria del Mar
Guia: Jordi Pisa, historiador i guia cul-
tural
Durada: 2 hores aprox.
Preu: 9,95 € per persona

Amb aquesta ruta coneixerem millor 
la història i les tradicions del barri del 
Born. Aquest barri és un dels més 
antics de Barcelona. Es va desenvo-
lupar al voltant de l’església de Santa 
Maria del Mar i es va convertir en un 
dels sectors més actius i cosmopoli-
tes de la ciutat. Començarem la visita 
guiada a la “Catedral del Mar” i conei-
xerem les tradicions, les llegendes, la 
història i el patrimoni d’un dels barris 
amb més personalitat de Barcelona.
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GÈNERE I VIOLÈNCIES

Del 3 al 30 de novembre
Tècnica: pintura
Professional: Ludoteca La Tardor

Arran del dia contra la violència de 
gènere, els nens i les nenes de la Lu-
doteca La Tardor faran una exposició 
de pintura. Els objectius són reflexi-
onar sobre el concepte del gènere i 
sensibilitzar dels tipus de violències 
que s’exerceixen. 
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SÓCLLUM BARCELONA, L’ES-
SÈNCIA DE LA LLUM

De l’1 al 18 de desembre
Tècnica: upcycling, reutilització crea-
tiva 
Professional: Esteve Peramarch

Sócllum Barcelona, creació i venda 
de làmpades artístiques, úniques al 
món. Fusió de diferents elements per 
crear llum amb un disseny exclusiu.
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BARCELONA I EL CINEMA

DIVENDRES, 11 DE DESEMBRE,
A LES 10.30 h
Punt de trobada: Rambla de Catalunya 
nº 34
Guia: Jordi Pisa, historiador i guia 
cultural
Durada: 2 hores aprox. 
Preu: 9,95 € per persona

Barcelona és un dels principals pla-
tós cinematogràfics del món i també 
el lloc on es va gravar la primera pel-
lícula d’Espanya. Repassarem els es-
cenaris i les anècdotes d’alguns dels 
títols més coneguts com: REC, Vicky 
Cristina Barcelona, El Perfum, etc.
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CONFERÈNCIES

IRAN, DEL XA AL PAÍS DELS 
AIATOL·LÀS

DIJOUS, 22 D’OCTUBRE,
A LES 18 h
Professional: Oriol Masclans Paradas, 
llicenciat en Biblioteconomia i Docu-
mentació. Viatger i col·leccionista.

L’Iran, l’antiga Pèrsia de Les mil i una 
nits, és un país de vius colors que 

EL MODERNISME A 
BARCELONA

DIVENDRES, 13 DE NOVEMBRE,
A LES 10.30 h
Punt de trobada: entrada de l’Hotel 
Casa Fuster, passeig de Gràcia, 132 
(jardinets de Gràcia)
Guia: Jorge Pisa, historiador i guia 
cultural
Durada: 2 hores aprox.
Preu: 9,95 € per persona

Una ruta de carrer pels principals es-
pais de Barcelona on el modernisme 
va esdevenir un símbol d’identitat de 
Catalunya des de finals del segle XIX 
fins a principis del XX. Coneix quines 
en van ser les característiques, els ar-
quitectes més distingits, els principals 
mecenes i sobretot les obres arqui-
tectòniques que van donar a la ciutat 
la fama actual, a més d’alguna
sorpresa.
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L’ICEBERG DE LES VIOLÈNCIES 
MASCLISTES
DIJOUS, 26 DE NOVEMBRE,
A LES 18 h
Professional: Associació Pandora 
Psicologia

Amb motiu del Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència envers les 
Dones us proposem una xerrada per 
conèixer, debatre, compartir i reflexio-
nar envers el fenomen de les violènci-
es masclistes: en què consisteixen?, 
com fer-hi front?...
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CICLE: AUTOCONEIXE-
MENT I MEDITACIÓ

MEDITACIÓ

DIMECRES 28 D’OCTUBRE, 
11 DE NOVEMBRE I 16 DE 
DESEMBRE,
A LES 19.30 h
Professional: M. Carmen Ruano, tera-
peuta 

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

gairebé mai no té res a veure amb la 
imatge que tenim d’un país en blanc 
i negre. Amb un patrimoni cultural i 
artístic infinit i gairebé inabastable. 
Bressol de grans civilitzacions, imperis 
i terra d’artistes, en definitiva, un país 
vibrant de gent amable i hospitalària 
que es desviu per fer-te sentir com a 
casa. Un poble que pateix pel fet que 
el puguem associar amb el fanatisme 
religiós o amb l’islamisme més radical.

F
ot

og
ra

fia
: O

rio
l M

as
cl

an
s

CONNECTA’T A VINCLES

DIJOUS, 5 DE NOVEMBRE,
A LES 11 h
Professional: Tunstall Televida

El servei VinclesBCN és un servei 
municipal destinat a la gent gran de 
la ciutat, el servei VinclesBCN utilitza 
les noves tecnologies com a eina i té 
com a objectiu connectar a persones 
que vulguin conèixer nova gent i sa-
ber quines activitats fan al seu barri. 
Tot això, amb un suport professional 
per facilitar l’aprenentatge a les per-
sones que formen part del servei. Més 
de 2.500 persones a tota la ciutat ja 
estan connectades!
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WAGNER PÀ + OS3PARCEIROS

DIJOUS, 5 DE NOVEMBRE, 
A LES 20 h
Professional: Wagner pà + Os3parcei-
ros

‘Os 3 Parçeiros’ és la trobada de 3 in-
quiets músics i productors que s’unei-
xen per experimentar musicalment. 
Partint inicialment del so brasiler dels 
anys 70´s. Som Wagner Pa, Mau Bau 
i Fernando Redondo Miranda “Dinky”.
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JULIO CÉ

DIJOUS, 19 DE NOVEMBRE,
A LES 20 h
Professional: Julio Cé

El cantautor cubà radicat a Barcelona, 
ens delectarà amb cançons pròpies i 
versions. La seva música és una bar-
reja de ritmes del Carib amb música 
cubana, funk i pop.
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PIANO OBERT
Hores a convenir
Sala d’actes
Cal inscriure-s’hi prèviament

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

CONCERTS I ARTS 
ESCÈNIQUES

LU·LA

DIVENDRES, 9 D’OCTUBRE,
A LES 20 h
Professional: Lu·la
Lloc: jardí del Clot d’en Salvi

Lu·La és una formació de NeoSoul i 
Funk de Barcelona fruit de la trobada 
musical de quatre artistes de diferents 
parts del mon i la suma de les se-
ves inquietuds artístiques. La banda 
aposta per una multitud d’elements 
de la música negra des d’una pers-
pectiva moderna i personal. El seu 
repertori està basat en cançons ori-
ginals escrites per l’Emanuel Sonka i 
l’Alice Marcon.
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quan no s’ha tingut el temps d’apren-
dre a ser dos, explorant la dificultat de 
compartir amb l’altre aquesta experi-
ència profundament transformadora.

ME LLAMO VIOLETA

DIMARTS, 10 DE NOVEMBRE,
A LES 18.30 h
Marc Parramon i David Fernández de 
Castro | 2019 | 76 min. | Llarg docu-
mental

Als sis anys, Ignacio va dir als seus 
pares: “Sóc una nena, em dic Violeta”. 
A través de la història de Violeta i els 
seus pares, i la d’altres joves i les se-
ves famílies, vam explorar el complex 
trànsit que aspiren a realitzar aquests 
nens i nenes transgènere. 

A THOUSAND GIRLS LIKE ME

DIMARTS, 24 DE NOVEMBRE,
A LES 18.30 h
Documental | Dir: Sahra Mani | 76’ | 
2018 | VOSE

La violència sexual contra les dones 
és un delicte des de 2009 a l’Afga-
nistàn. Però, a la pràctica, les dones 
temen les possibles represàlies de 
presentar càrrecs. Lamentablement, 
la història de la Khatera és el típic 
exemple d’aquest fenomen: ella i la 
seva mare han rebut amenaces, fins 
i tot dels seus propis familiars, i s’han 
vist obligades a traslladar-se fre-
qüentment. El pare de la Khatera va 
abusar d’ella durant la seva infantesa i 
l’ha deixat embarassada en múltiples 
ocasions. La Khatera ha patit diversos 
avortaments abans d’acabar donant 

CINEMA 
Aquesta tardor, podrem disfrutar del 
cinema de la mà de la proposta que 
ens fan des del Pantalla Barcelona. 
Aquestes són les pel·lícules:
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MIDNIGHT FAMILY

DIMARTS, 6 D’OCTUBRE,
A LES 18.30 h
Luke Lorentzen | 2019 | Llarg docu-
mental | VO (castellà)  

La família Ochoa condueix una ambu-
lància privada pels barris més rics de 
Ciutat de Mèxic, competint amb altres 
ambulàncies privades per mantenir el 
seu negoci. 

ELS DIES QUE VINDRAN

DIMARTS, 20 D’OCTUBRE,
A LES 18.30 h
Carlos Marques-Marcet | 2019 | 94 
min. |  Llargmetratge ficció 

Vir, 30 anys i Lluís de 32, fa només un 
any que surten junts, quan la Vir des-
cobreixen que està embarassada. Du-
rant nou mesos, seguirem l’aventura 
d’aquesta jove parella, el gir enorme 
que farà la seva vida. Un relat minu-
ciós del procés d’aprendre a ser tres 

ACTIVITATS CULTURALS
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la jubilació i com viuen les persones 
quan es fan grans. El documental, fet 
per persones amb discapacitat intel-
lectual, també analitza si es disposen 
dels recursos suficients.

a llum a una nena. Seguint el consell 
d’una mul·là, ha explicat la seva histò-
ria en un programa televisiu i ha pre-
sentat càrrecs contra el seu pare.

CURTMETRATGES SOBRE 
DISCAPACITAT

DIMARTS, 1 DE DESEMBRE,
A LES 18.30 h

THE FIGHT

Violeta Ayala / Daniel Fallshaw | Curt-
metratge documental | Bolívia | 2017 | 
29 min. | espanyol VO – SPS espanyol 
i audiodescripció en espanyol

Les persones amb discapacitat són 
un dels col·lectius més discriminats 
a Bolívia. Farts de ser ignorats, un 
grup s‘embarca en una aventura de 
gairebé 390 quilòmetres, travessant 
els Andes, fins a la seu del govern 
a La Paz on exigeixen parlar amb el 
president Evo Morales. Durant la seva 
croada es troben amb policies antidis-
turbis, barricades, gas lacrimogen i 
canons d‘aigua.

QUÈ PASSARÀ QUAN EM FACI 
GRAN 

Josep Maria Soro Curtmetratge | do-
cumental | Espanya | 2019 | 26 min 
| català VO – SPS català i audiodes-
cripció en català

El documental explica des de dife-
rents punts de vista com afronten les 
persones amb discapacitat intel·lec-
tual l’envelliment. A través de casos 
personals, comprovem com s’afronta 

ACTIVITATS CULTURALS
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SETMANA DE LA CIÈNCIA

CONSTRUÏM UN RELAT COL·LA-
BORATIU DE CIÈNCIA-FICCIÓ

18, 19 I 30 DE NOVEMBRE,
DE 18.30 A 20 h
Places: Màxim 8 per centre
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia
Professionals: Ricard Ruiz Garzón, 
Manuel Moreno i David Anton

En el marc de la Setmana de la Cièn-
cia, et proposem participar en la crea-
ció d’un relat conjunt de ciència-ficció 
entre deu centres de proximitat (cen-
tres cívics, biblioteques i La Fàbrica 
del Sol). Després d’una sessió de 
formació i d’una altra per decidir as-
pectes essencials a tenir en compte, 
les persones inscrites en cada centre 
idearan i escriuran una part del relat 
de manera consecutiva. 
Només cal la teva imaginació cien-
tífica i la voluntat de compartir-la en 
aquesta nova experiència d’escriptura 
col·laborativa.

NOTA: El dia 14 de novembre a les 12 
h, a la Biblioteca Montserrat Abelló, 
tindrà lloc la xerrada “ciència + ficció 
= ciència-ficció”, adreçada a tothom 
que vulgui, i que pot ser d’interès per 
a les persones inscrites en aques-
ta activitat. Anirà a càrrec d’Àngel 
Fernández Bueno, director del projec-
te Fundación Asimov i es podrà seguir 
presencialment o virtualment.

ACTIVITATS CULTURALS
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ENTITATS

ALTRES SERVEIS  
CESSIÓ D’ESPAIS

El Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx 
disposa d’una sala d’actes, dues sa-
les polivalents i dues aules que posa 
a disposició tant d’entitats com de 
particulars i empreses. Són sales que 
s’adapten a diverses activitats: reuni-
ons, concerts, assajos musicals, ta-
llers.
Consulteu-ne la disponibilitat i el pres-
supost: 
inmajimenez@lleuresport.cat

ENTITATS
Aula d’Extensió Universitària Les 
Corts Oest 
Horari: dimecres de 17.30 a 19.30 h. 
Més informació: aulalescortsoest@
gmail.com 

Banc Solidari 
Horari: de dilluns a divendres, de 
10.30 a 13 h, i de dilluns a dijous, de 
17 a 20 h 
Més informació: 934 480 238 i 
www.bancsolidari.org 

Grup de Dol 
Parelles: dijous, de 17 a 20 h 
Mares i pares: divendres, de 17 a 20 h 
Organitzat pel Banc Solidari. 
Aquest és un espai per donar suport 
a totes les persones que han perdut 
un ésser estimat. Activitat quinzenal. 

Associació de Dones Elisenda de 
Montcada 
Horari: dimecres, de 17 a 20 h 

Associació Catalana d’Afectats de 
Fibromiàlgia 
Primera visita amb hora concertada al 
telèfon 650 405 701
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AGENDA CULTURAL DEL CENTRE CÍVIC I DE LA LUDOTECA LA TARDOR

SETEMBRE
Divendres 18 16.30 a 19 h Día sense cotxes Ludoteca la carrer Activitat famíliar Pàg. 19

OCTUBRE
Del 5 al 30 De 10 a 14 h i 

de 16 h a 20 h
Collages en confinament Exposició Pàg. 24

Dimarts 6 A les 18.30 h Midnight family Cinema Pàg. 29

Divendres 9 A les 20 h Lu·la Concert Pàg. 28

Dissabte 10 A les 11 h WIN&WIN tots i totes guanyem Espectacle famíliar Pàg. 19

Divendres 16 A les 10.30 h Barri del Born. Tradicions i llegendes Sortida Pàg. 25

Divendres 16 A les 18 h La poesia sense paraules del cant dels ocells Clàssica Les Corts Pàg. 22

Dimarts 20 A les 18.30 h Els dies que vindran Cinema Pàg. 29

Dijous 22 A les 18 h Iran, del xa al país dels Aiatol·làs Conferència Pàg. 26

Dimecres 28 A les 19.30 h Despertem la nostra consciència: meditació 1a conferència Pàg. 27

Divendres 30 A les 18 h Revêrie Clàssica Les Corts Pàg. 22

NOVEMBRE
Del 3 al 30 De 10 a 14 h i 

de 16 h a 20 h
Gènere i violències Exposició Pàg. 25

Dijous 5 A les 11 h Connecta’t a vincles Conferència Pàg. 27

Dijous 5 A les 20 h Wagner pà + Os3parceiros Concert Pàg. 28

Dimarts 10 A les 18.30 h Me llamo Violeta Cinema Pàg. 29

Dimecres 11 A les 19.30 h Despertem la nostra consciència: meditació 2a conferència Pàg. 27

Divendres 13 A les 10.30 h El modernisme a Barcelona Sortida Pàg. 26

Divendres 13 A les 18 h “Still Life”, entre el passat i el present Clàssica Les Corts Pàg. 23

Dijous 19 A les 20 h Julio Cé Concert Pàg. 27

Dimarts 24 A les 18.30 h A thousand girls like me Cinema Pàg. 29

Dijous 26 A les 18 h L’iceberg de les violències masclistes Conferència Pàg. 27

Divendres 27 A les 18 h Commicerto Clàssica Les Corts 
Familiar

Pàg. 23

DESEMBRE
Del 1 al 18 De 10 a 14 h i 

de 16 h a 20 h
Sócllum Barcelona, l’essència de la llum Exposició Pàg. 25

Dimarts 1 A les 18.30 h Curtmetratges sobre discapacitat Cinema Pàg. 30

Divendres 11 A les 10.30 h Barcelona i el cinema Sortida Pàg. 26

Divendres 11 A les 18 h Cuando acaba de llover. Cançons de 
Guastavino

Clàssica Les Corts Pàg. 23

Dimecres 16 A les 19.30 h Despertem la nostra consciència: meditació 3a conferència Pàg. 27

Dimarts 22  A les 18 h Tió de Nadal  Espectacle famíliar 
i caga Tió

Pàg. 19



MAPA

Bus: V1, H8, 75, 54, D20, 52,  
157, 113, L12, L50, L57, L61,  
L62, L64, L65, L68, L71
Metro: L5, L9 i L10 Sud Collblanc
Tram: T1, T2, T3

Horari d’obertura:
De dilluns a divendres, de 9 a 21.30 h
Dissabtes, de 9 a 14 h

barcelona.cat/ccjosepmtriasipeitx
ccjosepmtriasipeitx@lleuresport.cat
Facebook.com/ccjosepmtriasipeitx
Twitter:@ccjmtriasipeitx

ADREÇA HORARIS

PER A MÉS INFORMACIÓ

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