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INSCRIPCIONS TALLERS JUNY-JULIOL 2021
Cal fer la inscripció en línia. Les persones que no puguin fer-ho per dificultats 
tecnològiques han de trucar al 934 480 499 per demanar cita prèvia per fer la 
inscripció presencial.
Abans d’inscriure-us a un curs us demanem que llegiu la normativa d’inscrip-
cions.
Les mesures i les normatives poden canviar i ens hem d’adaptar a les ordres 
institucionals de cada moment.
RENOVACIONS EN LÍNIA: del 17 al 24 de maig
INSCRIPCIONS NOVES EN LÍNIA:  a partir del 25 de maig
DEVOLUCIONS: no es fa la devolució a causa del format del curs (presencial 
/ en línia). 
INICI D’ACTIVITATS: dilluns, 7 de juny
No hi haurà classes: 24 i 25 de juny

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS

Per formalitzar les inscripcions heu de 
seguir la normativa següent:
• Es considera que la plaça està ocu-
pada quan s’ha fet el pagament.
• Modalitat d’inscripcions en línia. En 
cas que no es pugui fer per problemes 
tecnològics, és imprescindible trucar 
al centre, a partir del 25 de maig per 
demanar cita prèvia.
En cap cas no es reserva plaça per 
telèfon.
• Cada persona es pot inscriure en un 
màxim de tres tallers i pot inscriure-hi 
un màxim de dues persones més. Per 
registrar una altra persona heu d’utilit-
zar una altra adreça electrònica.
• La direcció del centre es reserva el 
dret de suspendre les activitats que 
no tinguin un nombre mínim de par-
ticipants.
• Les persones que estiguin a l’atur 
tenen una subvenció del 50% en el 
preu d’un taller en el trimestre actu-

al presentant la vida laboral (de l’úl-
tim mes) o la documentació del SOC 
(Servei d’Ocupació de Catalunya) i 
l’empadronament.
• Així mateix, les persones residents 
al municipi amb algun tipus de disca-
pacitat o que siguin ateses en algun 
centre públic de salut mental tenen 
una reducció del 75% o del 50% se-
gons diversos criteris establerts al 
BOPB. Cal presentar la documentació 
acreditativa i l’empadronament.
• En cas que la persona usuària es 
doni de baixa d’un taller al qual esti-
gui inscrita, ha de notificar-ho durant 
el període de devolucions.
• Únicament es pot fer la devolució del 
preu del curs amb un justificant mè-
dic que demostri que no es pot dur a 
terme l’activitat en la qual s’ha inscrit. 
Aquesta excepcionalitat no és vàli-
da si ja s’ha complert el 50% de les 
sessions, tant si s’ha assistit a aquest 
50% com si no. En els cursos en què 
el nombre de sessions sigui imparell, 
aquest percentatge és del 60%.
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INSCRIPCIONS ABRIL-JUNY

• En tots els tallers que s’hagin d’anul-
lar pel fet de no tenir un nombre mí-
nim de participants, es farà la devolu-
ció íntegra.
• La direcció del centre es reserva el 
dret a canviar el professorat en cas 
necessari.
• Cal tenir present que mentre el cen-
tre estigui obert al públic no s’inter-
rompran els tallers presencials, tret 
que les mesures de prevenció de la 
covid-19 indiquin noves restriccions 
de l’activitat.
• El material fungible que sigui ne-
cessari per al taller va a càrrec de la 
persona usuària. En la informació de 
cada taller s’especifica quin és aquest 
plus econòmic.
• La direcció del centre declina tota 
responsabilitat sobre el material per-
sonal i les produccions de les perso-
nes usuàries.
• Les persones que n’acompanyin 
d’altres amb discapacitat que neces-
sitin suport per fer l’activitat estaran 
exemptes del pagament de la matrí-
cula.
• Totes les persones que pateixin al-
guna malaltia relacionada amb la pèr-
dua de la memòria, un trastorn o que 
segueixin algun tipus de tractament 
que pugui alterar la seva capacitat 
psicomotriu o cognitiva han de comu-
nicar-ho a l’hora d’inscriure’s a un ta-
ller, per tal d’informar-ne el professo-
rat. La direcció del centre en declina 
tota responsabilitat, de manera que 
és aconsellable que vagin acompa-
nyades quan entrin i surtin de l’aula 
on s’imparteix l’activitat.

• En cas de força major derivada de la 
crisi sanitària actual o perquè qualse-
vol autoritat governamental no perme-
ti el desenvolupament d’una activitat 
que s’havia de fer de manera presen-
cial (donat que aquesta circumstància 
pot restringir l’accés a l’equipament),  
aquesta activitat s’adaptarà perquè 
es pugui dur a terme de manera vir-
tual i des de qualsevol dispositiu amb 
accés a internet, sempre que sigui 
possible. El nombre d’hores, sessions 
i horaris serà el mateix.
• Aquesta variació no suposa que el 
curs es consideri cancel·lat o suspès 
i, per tant, no dona dret a la devolució 
de l’import de la inscripció proporci-
onal a les sessions realitzades virtu-
alment.
• Cal tenir present que mentre estiguem 
en aquesta situació de la covid-19, les 
normatives i les mesures poden anar 
canviant en funció de les ordenances 
institucionals. Us demanem que si us 
trobeu malament no vingueu al taller 
al qual us heu inscrit.
• En cas que un cop iniciat el taller 
tingueu símptomes de covid-19, ens 
haureu de trucar al centre per infor-
mar-nos-en i així poder aplicar el pro-
tocol de seguretat.
• Actualment s’ha hagut de reduir 
l’aforament de totes les aules seguint 
les mesures establertes.
• En els tallers que calgui utilitzar màr-
fegues, cada persona l’ha de portar 
de casa seva. A la sala no hi haurà 
pilotes, bandes elàstiques ni cap altre 
tipus de material.
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INSCRIPCIONS ABRIL-JUNY

• Les persones inscrites a tallers que 
utilitzin cavallet s’han de responsabi-
litzar de desinfectar-lo en acabar la 
classe (amb els productes de neteja 
que hi ha a l’aula). En cas que no hi 
hagi aquesta responsabilitat, elimina-
rem l’ús del cavallet i cada persona 
n’haurà de portar un de casa cada ve-
gada que vingui a fer el taller.
• És obligatori l’ús de mascareta 
(excepte per a les activitats físiques 
d’intensitat alta; consulteu al cen-
tre quines són aquestes activitats). 
Aquesta normativa pot variar en el 
transcurs de les sessions, i aquesta 
variació no dona dret a la devolució 
de la inscripció.
• El centre es fa responsable de com-
plir la normativa sanitària vigent.

TIPOLOGIA D’ACTIVITATS

FORMAT HÍBRID: 
PRESENCIAL O EN LÍNIA
• Activitat que s’ofereix en format pre-
sencial però que, si per motius sanita-
ris el centre ha de tancar i no pot obrir, 
es farà en línia amb el mateix horari a 
través de la plataforma Zoom. Aques-
tes activitats estan senyalitzades en 
la programació de tallers.
• Així, en cas de força major deriva-
da de la crisi sanitària actual o per-
què qualsevol autoritat governamen-
tal no permeti el desenvolupament 
d’una activitat que s’havia de fer de 
manera presencial (donat que aques-
ta circumstància pot restringir l’accés 
a l’equipament), aquesta activitat 

s’adaptarà perquè es pugui dur a ter-
me de manera virtual i des de qual-
sevol dispositiu amb accés a internet. 
El nombre d’hores, sessions i horaris 
serà el mateix. Aquesta variació no 
suposarà que el curs es consideri 
cancel·lat o suspès i, per tant, no do-
narà dret a la devolució de l’import de 
la inscripció proporcional a les sessi-
ons fetes virtualment.
• Si us inscriviu en aquests cursos 
significa que accepteu fer-los en línia 
quan sigui necessari.

FORMAT PRESENCIAL
• Activitat que, per les seves carac-
terístiques, únicament es pot fer pre-
sencialment.
• Així, en cas de força major derivada 
de la crisi sanitària actual o perquè 
qualsevol autoritat governamental no 
permeti el desenvolupament de l’acti-
vitat de manera presencial (donat que 
aquesta circumstància pot restringir 
l’accés a l’equipament), aquesta acti-
vitat s’ajornarà i es recuperarien les 
classes que no s’hagin fet. Aques-
ta variació no suposa que el curs es 
consideri cancel·lat o suspès, i per 
tant, no dona dret a la devolució de 
l’import de la inscripció proporcional a 
les sessions ajornades, ja que s’oferi-
ran quan sigui possible.

FORMAT EN LÍNIA
• Activitat que s’ofereix únicament en 
format en línia. Aquest format té un 
descompte del 15% en el preu públic.
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MESURES PER LA COVID

MESURES PER LA COVID

• A continuació es detalla el protocol 
del Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx 
pel que fa a la prevenció amb motiu 
de la covid-19, i també les mesures 
individuals que han de seguir les per-
sones que assisteixin a les activitats 
del centre:
• Desinfecció diària de tots els espais.
• Ventilació de les aules després de 
cada taller.
• A l’entrada del centre hi ha dispen-
sador de gel hidroalcohòlic.
• L’aforament i la disposició dels se-
ients han de complir les distàncies de 
seguretat requerides en cada moment 
de la pandèmia.
• L’accés i el desallotjament dels es-
pais s’ha de fer de manera esglaona-
da per garantir la distància de segu-
retat.
• Accedir al centre amb el temps just 
per començar el curs. Si arribeu amb 
més de 5 min d’antelació cal que es-
pereu al carrer. No es pot fer temps 
ni al vestíbul ni als espais comuns del 
centre.
• Respectar l’horari d’acabament dels 
cursos per tal de facilitar la tasca de 
ventilació per al taller següent.
• Els horaris dels cursos estan adap-
tats a les mesures actuals de preven-
ció publicades per la Generalitat de 
Catalunya, i, per tant, hi ha franges 
horàries que actualment no es poden 
oferir.

• Recordeu que a tots el espais del 
CC Josep M. Trias i Peitx cal mantenir 
la distància de seguretat entre perso-
nes.
• L’ús de la mascareta és obligatori 
dins el centre i durant les activitats 
(excepte durant les activitats físiques 
d’intensitat alta; consulteu al cen-
tre quines són aquestes activitats). 
Aquesta normativa pot variar en el 
transcurs de les sessions, en funció 
de les ordenances institucionals de 
cada moment.
• L’accés i el desallotjament dels es-
pais s’ha de fer de manera esglaona-
da. Cal seguir sempre les senyalitza-
cions i indicacions del personal del 
CC Josep M. Trias i Peitx.
• L’ús d’ascensor es limita a una per-
sona, excepte en cas de necessitat 
d’acompanyant.
• Si penseu que podeu tenir símpto-
mes de covid-19 o heu estat en con-
tacte amb algú diagnosticat del virus, 
quedeu-vos a casa i informeu-nos-en. 
Segur que tenim l’oportunitat de retro-
bar-nos ben aviat.
• Cal que vingueu canviats de casa. 
No es poden utilitzar els lavabos com 
a vestuaris.
• Les classes d’activitat física es de-
senvolupen sense calçat de carrer. 
Podeu portar mitjons o calçat que no-
més feu servir per a l’activitat.
• Heu de portar la vostra pròpia màr-
fega.
• Recomanem fer ús dels lavabos úni-
cament en cas d’urgència. No hi ha 
neteja en cada ús dels serveis.
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TALLERS I MONOGRÀFICS

SALUT I BENESTAR 

EDUCACIÓ POSTURAL

Dijous, d’11.30 a 12.30 h
Inici: 10 de juny
Preu: 25,83 € (5 sessions)
Professional: Air Active

Treball corporal per millorar la postura 
i estirar el cos de manera correcta. 
Cal dur roba còmoda, mitjons i màr-
fega. 
Ús de mascareta obligatori.
Aquesta classe es pot desenvolupar 
simultàniament en format presencial i 
en línia.

      

TALLERS I MONOGRÀFICS
  
  
  
TIPOLOGIA DE TALLERS: HÍBRIDS
(PRESENCIAL I EN LÍNIA)
 
Activitat que s’ofereix en format presencial però que, si per motius sanitaris el 
centre ha de tancar i no pot obrir, es farà en línia amb el mateix horari a través de 
la plataforma Zoom.
En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual o perquè qualsevol 
autoritat governamental no permeti el desenvolupament d’una activitat que s’havia 
de fer de manera presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés 
a l’equipament), aquesta activitat s’adaptarà perquè pugueu dur-la a terme de 
manera virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet.
El nombre d’hores, sessions i horaris serà el mateix. 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 fetes virtualment.
Si us inscriviu en aquests cursos significa que accepteu fer-los en línia quan sigui 
necessari.

MÈTODE PILATES

Grup A: dilluns, de 19.15 a 20.15 h 
Inici: 7 de juny
Preu: 31 € (6 sessions)
Grup B: dimecres, d’11.30 a 12.30 h
Inici: 9 de juny
Preu: 31 € (6 sessions)
Professional: Air Active

Aquesta classe es pot desenvolupar 
simultàniament en format presencial i 
en línia.

Grup C: dijous, de 19.15 a 20.15 h
Inici: 10 de juny
Preu: 25,83 € (5 sessions)
Professional: Nati Aguilar

N
N
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TAITXÍ

Dilluns, de 18.15 a 19.15 h
Inici: 7 de juny
Preu: 31 € (6 sessions)
Professional: Gabriel Puentes

Art marcial que pot practicar qual-
sevol persona i que es basa en una 
sèrie de moviments harmònics, amb 
què es treballa la flexibilitat i l’equili-
bri, es millora el funcionament del sis-
tema cardiovascular. 
Cal dur roba còmoda i mitjons. Ús de 
mascareta obligatori.

PILATES AERÒBIC

Dimarts, de 19.30 a 20.30 h
Inici: 8 de juny
Preu: 31 € (6 sessions)
Professional: Air Active

A més dels beneficis propis del pila-
tes, augmenta el rendiment esportiu, 
millora la resistència cardiovascular i 
el sistema respiratori. 
Cal dur màrfega. Ús de mascareta 
obligatori.

TALLERS I MONOGRÀFICS

Activitat física destinada a tonificar i 
a enfortir la musculatura a partir de la 
correcció postural i la concentració. 
Cal dur roba còmoda, mitjons i màr-
fega. 
Ús de mascareta obligatori.

REACTIVA’T PROGRESSIVAMENT

Dimarts, d’11.30 a 12.30 h
Inici: 8 de juny
Preu: 31 € (6 sessions)
Professional: Air Active

Millora la mobilitat articular, potencia 
la musculatura abdominal i lumbar i 
millorar la forma física. Cal dur roba 
còmoda, mitjons, aigua i màrfega.
Ús de mascareta obligatori.

HATHA-IOGA

Dijous, de 18.00 a 19.00 h
Inici: 10 de juny
Preu: 25,83 € (5 sessions)
Professional: Israel Rueda

Sistema d’entrenament físic i men-
tal que uneix el dinamisme i la força 
muscular, la ment, la respiració i la 
relaxació.
Cal dur roba còmoda, mitjons i màrfe-
ga. Ús de mascareta obligatori.
Aquesta classe es pot desenvolupar 
simultàniament en format presencial i 
en línia.

N
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TALLERS I MONOGRÀFICS

IOGA RELAXACIÓ

Divendres, de 19.00 a 20.00 h
Inici: 11 de juny
Preu: 23,83 € (5 sessions)
Professional: Air Active

Aprèn a obrir i mobilitzar el cos en sin-
cronia amb la respiració per augmen-
tar-ne la flexibilitat i fortalesa. Respira 
correctament per alliberar tensions i 
arribar a un estat físic i mental salu-
dable. Cal dur roba còmoda, mitjons i 
màrfega. Ús de mascareta obligatori.
Aquesta classe es pot desenvolupar 
simultàniament en format presencial i 
en línia.

N
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TALLERS I MONOGRÀFICS

    
  TIPOLOGIA DE TALLERS: EN LÍNIA
 
Activitat que s’ofereix únicament en línia a través de la plataforma Zoom.
Cal que disposeu d’internet a casa i d’un suport tecnològic (ordinador, tauleta o 
mòbil).
Al web veureu un tutorial per saber com funciona aquesta plataforma.
Les persones inscrites als tallers en línia rebran, per correu electrònic, l’enllaç 
que dona accés a la plataforma en l’horari del curs al qual s’han inscrit.

SALUT I BENESTAR 

MÈTODE PILATES EN LÍNIA

Grup B: dimecres, d’11.30 a 12.30 h    
Inici: 9 de juny
Preu: 26,33 € (6 sessions)
Professional: Air Active

Activitat física destinada a tonificar i 
a enfortir la musculatura a partir de la 
correcció postural i la concentració.
Aquesta classe es desenvolupa 
100% en línia a través de Zoom i 
simultàniament en el centre en format 
presencial.

N

EDUCACIÓ POSTURAL EN LÍNIA

Dijous, d’11.30 a 12.30 h
Inici: 10 de juny
Preu: 21,95 € (5 sessions)
Professional: Air Active

Treball corporal per millorar la postura 
i estirar el cos de manera correcta. 
Aquesta classe es desenvolupa 
100% en línia a través de Zoom i 
simultàniament en el centre en format 
presencial.

N
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HATHA-IOGA EN LÍNIA

Dijous, de 18.00 a 19.00 h
Inici: 10 de juny
Preu: 21,95 € (5 sessions)
Professional: Israel Rueda

Sistema d’entrenament físic i men-
tal que uneix el dinamisme i la força 
muscular, la ment, la respiració i la 
relaxació.
Aquesta classe es desenvolupa 
100% en línia a través de Zoom i 
simultàniament en el centre en format 
presencial.

IOGA RELAXACIÓ EN LÍNIA

Divendres, de 19.00 a 20.00 h
Inici: 11 de juny
Preu: 21,95 € (5 sessions)
Professional: Air Active

Aprèn a obrir i mobilitzar el cos en 
sincronia amb la respiració per aug-
mentar-ne la flexibilitat i la fortalesa. 
Respira correctament per alliberar 
tensions i arribar a un estat físic i 
mental saludable.
Aquesta classe es desenvolupa 
100% en línia a través de Zoom i 
simultàniament en el centre en format 
presencial.

TALLERS I MONOGRÀFICS
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ARTÍSTICS 

LECTURA I ESCRIPTURA BREU

Dilluns, de 17.30 a 19.00 h
Inici: 7 de juny
Preu: 23,24 € (3 sessions)
Professional: Cristina Company

Taller de lectura i escriptura breu. Una 
lectura ens pot inspirar un relat, una 
poesia, una reflexió... Com expres-
sar sentiments, opinions i idees en 
poques paraules. La brevetat com a 
sinònim de creativitat. Gaudeix d’un 
taller de pràctica interactiva. 
Ús de mascareta obligatori. 

TALLERS I MONOGRÀFICS

      
TIPOLOGIA DE TALLERS: PRESENCIALS
 
Activitat que s’ofereix en format presencial. En cas de força major derivada de 
la crisi sanitària actual o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el 
desenvolupament de l’activitat de manera presencial, aquesta activitat s’ajornarà 
i es recuperarien les classes que no s’hagin fet. Aquesta variació no suposa que 
el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no dona dret a la devolució de 
l’import de la inscripció proporcional a les sessions ajornades, ja que es faran 
quan sigui possible.

MUSICALS 

GUITARREJA POP-ROCK!

Dilluns, de 19.15 a 20.15 h
Inici: 7 de juny
Preu: 31 € (6 sessions)
Professional: Enrique Menrath

Aprendràs a tocar la guitarra des de 
zero d’una manera  fàcil i divertida a 
través de cançons de pop-rock.
Cal dur guitarra. Ús de mascareta 
obligatori.

N N
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TALLERS I MONOGRÀFICS

ARTS ESCÈNIQUES

ETS TEATRAL?

Dijous, de 18.30 a 20.00 h
Inici: 10 de juny
Preu: 15.50 € (2 sessions)
Professional: Peixospeixeres Teatre

En aquest monogràfic aprendràs les 
bases i les eines que utilitzen els ac-
tors en el seu ofici, així com exercicis 
per entendre físicament, no només 
intel·lectualment, el fet teatral. De ma-
nera lúdica i respectuosa es proposen 
un seguit d’exercicis grupals i impro-
visacions per tal que els alumnes fa-
cin els primers passos en la pràctica 
escènica. Introdueix-te a la pràctica 
teatral!
Cal dur roba còmoda. Ús de mascare-
ta obligatori.
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LUDOTECA LA TARDOR 
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 
puguin donar, la ludoteca actualitzarà les mesures que cal implementar. Ini-
cialment, aquestes són les mesures de seguretat i higiene de compliment 
obligat a la ludoteca, sempre subjectes a possibles canvis:

Mesures d’higiene i seguretat de compliment obligat

• Rentar-se les mans amb aigua i sabó al lavabo abans d’entrar a l’espai de 
ludoteca.

• Portar mascareta en el cas de les persones adultes i dels nens i nenes de 
més de 3 anys. 

• Prendre’s la temperatura i prendre la dels infants abans de fer l’activitat; en 
cas de símptomes cal avisar l’equip educatiu.

• Desinfectar-se les mans cada vegada que se surt de l’espai de ludoteca i 
s’hi torna a entrar, per exemple per anar al lavabo o acompanyar un infant. 
Trobareu gel hidroalcohòlic a diversos punts de la planta per poder fer-ho.

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

• No es pot menjar a cap espai de la ludoteca ni de la quarta planta.
• Els bolquers i les tovalloletes de nadons han d’introduir-se en una bossa 

de plàstic, que s’ha de tancar bé abans de llençar-la a les escombraries. 
Trobareu bosses de plàstic per poder fer-ho correctament. 

• El material de les activitats ha de ser individual i només el pot fer servir un 
infant cada vegada; després s’ha de desinfectar.  

• Totes les famílies han de signar un document de responsabilitat i compliment 
abans de fer la inscripció.

• Les places s’han de dividir de manera que es formin grups bombolla 
reduïts.

NO ES POT ENTRAR AMB SABATES A L’ESPAI DE LA LUDOTECA

• Els grups 4-6 i 7-12 anys han de portar mitjons nets a la motxilla per 
canviar-se’ls un cop es descalcin a l’entrada de la ludoteca; els educadors 
i educadores els ajudaran.
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CASAL D’ESTIU:  
“UN ESTIU PER JUGAR!”

DEL 28 DE JUNY AL 30 DE JULIOL
TORN 1: del 28 de juny al 2 de juliol
TORN 2: del 5 al 9 de juliol
TORN 3: del 12 al 16 de juliol
TORN 4: del 19 al 23 de juliol
TORN 5: del 26 al 30 de juliol
Horari: de 9 a 13 h
Inscripcions: a partir del 24 d’abril, 
en línia, al web 
vacances.barcelona.cat
Lloc: ludoteca 
Preu: 60 € per torn
Places: 25 infants per torn
Edat: de 3 a 12 anys

LUDOTECA LA TARDOR

N

El centre d’interès serà el joc unit 
amb les arts i la cultura com a eina 
d’expressió, de coneixement i d’apre-
nentatge. Farem activitats ludicoedu-
catives d’arts plàstiques, musicals, 
dansa, teatre, jocs i robòtica. Els ob-
jectius del casal són els següents:
•     Apropar-se a la dansa, la música i 

el teatre des del joc.
•   Descobrir l’art des de l’expressió 

creativa.
•   Aprendre jocs tradicionals i jocs 

tecnològics.
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CAPRICIS DEL CEL

De l’1 al 29 juny de 2021
Fotografia
Professional: Joan Bosch

Quan pots gaudir d’un espai i un pai-
satge sense interferències, només 
cal tenir una càmera a mà i estar a 
l’aguait. La resta és mèrit de la ma-
teixa natura canviant. Cal paciència 
fins que la llum modeli nous colors i 
formes dels núvols i els considerem 
bells. Aleshores és quan no els podem 

deixar escapar. Un cel completament 
blau és com un electroencefalograma 
pla, no té cap interès fotogràfic, és 
anodí, no té vida. 
Hi ha moltes formes de definir la be-
llesa. Una diu que “és l’apreciació 
sensible del món”. Apreciar els dife-
rents colors, les distintes formes, els 
capricis del cel ens pot resultar bell. 
Aquestes imatges exposades (un 
breu resum d‘unes 1.500) no neces-
sàriament han de semblar belles, pot-
ser ho era la d’un segon o un minut 
abans o després d’haver estat preses. 

      

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 a la fase de represa.
• És 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.

• 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 algun símptoma de la covid o si s’ha estat en contacte amb alguna perso-
na diagnosticada, s’ha d’informar telemàticament i no acudir al centre.
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CHEFCHAOUEN, LA PERLA 
ANYIL DE LA MEDITERRÀNIA

Del 5 al 30 de setembre
Fotografia
Professional: Víctor Murillo López

Cada any, just abans del ramadà 
els habitants de la petita ciutat de 
Chefchaouen s’afanyen amb cura a 
netejar cases i emblanquinar façanes. 
És l’anomenada Laouacher, una 
veritable festa en la qual unes 15 tones 
de pintura blanca i blava s’utilitzen per 
a pintar les cases de la medina, cosa 
que resulta en una màgica paleta de 
lapislàtzulis i turqueses.
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SORTIDES CULTURALS

BARCELONA I EL CINEMA

DIVENDRES, 18 DE JUNY,
A LES 10.30 h
Punt de trobada: rambla de Catalunya 
núm 34
Guia: Jordi Pisa, historiador i guia cul-
tural
Durada: 2 hores, aprox. 
Preu: 10,33 € per persona

ACTIVITATS CULTURALS
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ADMIRA, MIRADA I DRAMA

De l’1 al 29 de juliol 
Pintura
Professional: Elsa Nattorio

L’artista expressa les emocions a tra-
vés de la pintura figurativa.
Per això defineix l’art com una forma 
de teràpia, una forma de meditació i 
introspecció.
El temps s’atura mentre crea i, pre-
cisament, intenta representar el pas 
del temps. D’aquí es desprèn l’essèn-
cia melangiosa de les seves pintures 
atemporals, sovint al voltant de col-
lectius vulnerables.
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com els assassinats de la Vampira del 
Raval; els crims de l’Hostal de la Flor 
del Lliri; l’existència de la Fossa dels 
Condemnats, o l’obscura història dels 
templers. És l’abans anomenada ruta 
“Barcelona nocturna i terrorífica”.

CINEMA

LESBOFÒBIA. UN DOCUMEN-
TAL I DEU RESPOSTES 

DIMECRES, 30 DE JUNY, 
A LES 19.30 h 
Professional: productora Creación 
Positiva

Quines situacions de violència vi-
uen avui dia les lesbianes? De quina 
manera s’enfronten a elles? Quins 
problemes hi ha de fons? Per inten-
tar respondre aquests interrogants, 
l’entitat feminista Creación Positiva 
ha produït aquest documental, dirigit 
per Inés Tarradellas, que intenta visi-
bilitzar, analitzar i trobar respostes i 
estratègies davant de la lesbofòbia en 
intersecció amb altres violències.
Documental premiat com a millor curt-
metratge documental al PROTESTA, 
Festival Internacional de Cinema de 
Crítica Social, 2019. 
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Barcelona és un dels principals platós 
cinematogràfics del món i també 
el lloc on es va gravar la primera 
pel·lícula d’Espanya. Repassarem els 
escenaris i les anècdotes d’alguns 
dels títols més coneguts, com Vicky 
Cristina Barcelona, El Perfum, etc.
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MISTERI, LLEGENDES I 
HISTÒRIA OCULTA

DIJOUS, 15 DE JULIOL,
A LES 17.30 h
Punt de trobada: av. Francesc Cam-
bó,16, davant la terrassa del restau-
rant Cuines Santa Caterina
Guia: Jordi Pisa, historiador i guia cul-
tural
Durada: 2 hores
Preu: 10,33 € per persona

Els carrers de Barcelona amaguen 
una història terrorífica plena d’assas-
sins, heretges, criminals i fantasmes. 
Aquesta ruta ens permetrà recórrer 
els racons més obscurs de la ciutat 
i conèixer alguns dels episodis més 
dramàtics que han esdevingut als 
seus vials. Reviurem una part de la 
història poc coneguda de la ciutat i 
ens endinsarem en alguns dels mis-
teris i de les històries més esgarri-
foses que han succeït a Barcelona, 

ACTIVITATS CULTURALS

G
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UNO PARA TODOS

DIMARTS, 13 DE JULIOL,
A LES 21.30 h
Professional: Pantalla Barcelona
Jardí Clot d’en Salvi

Un professor interí assumeix la tasca 
de ser tutor d’una classe de sisè de 
primària en un poble completament 
desconegut per a ell. Quan desco-
breix que ha de reintegrar un alum-
ne malalt a l’aula, es troba amb un 
problema inesperat: gairebé cap dels 
seus companys vol que torni a classe.

ACTIVITATS CULTURALS

Hi haurà un debat posterior a la pro-
jecció. Comptarem amb Mª Luisa Gar-
cía Berrocal, coordinadora d’atenció 
de Creación Positiva (entitat impulso-
ra del documental)

CINEMA A LA FRESCA

LA BODA DE ROSA

DIMARTS, 6 DE JULIOL,
A LES 21.30 h
Professional: Pantalla Barcelona
Jardí Clot d’en Salvi

A punt de complir-ne 45, la Rosa 
s’adona que ha viscut sempre per i 
per als altres i decideix pitjar el botó 
nuclear, enviar-ho tot a passeig i 
prendre les regnes de la seva vida. 
Però abans, vol embarcar-se en un 
compromís molt especial: un matri-
moni amb si mateixa. Aviat descobrirà 
que el seu pare, els seus germans i 
la seva filla tenen altres plans, i que 
canviar de vida no és tan senzill si no 
està en el guió familiar.
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CICLE: AUTOCONEIXE-
MENT I MEDITACIÓ

MEDITACIÓ

ELS DIMECRES 16 DE JUNY, 21 
DE JULIOL I 22 DE SETEMBRE,
A LES 19 h
Professional: M. Carmen Ruano, 
terapeuta 

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 
estan adormides. Com sempre farem 
una xerrada introductòria i després, la 
meditació.

PIANO OBERT
Hores a convenir
Sala d’actes

Cal inscriure-s’hi prèviament.
Encara no sabeu que el nostre magní-
fic piano està esperant que el vinguin 
a tocar? Molts músics s’han beneficiat 
ja d’aquest projecte. Feu la vostra re-
serva per correu electrònic a 
culturatriasipeitx@lleuresport.cat.

CONCERTS

MELODIES INSOSPITADES

DIVENDRES, 11 DE JUNY, 
A LES 11.30 h 
Sala d’actes

Concert-laboratori sorgit de la convo-
catòria oberta per a pianistes que es 
va fer al mes de maig. 
La melodia improvisada d’un pianis-
ta, inspirarà el següent pianista per 
encadenar una nova melodia. I així 
succcesivament, donaran forma a un 
concert de piano col·laboratiu i ex-
perimental.
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CONCERT INTERCONTINENTAL

DIVENDRES, 9 DE JULIOL, 
A LES 19 h 
Professional: Joan Oxford
Sala d’actes

El pianista Joan Oxford ens oferirà 
un concert molt especial. Ell tocarà 
en directe, i estarà acompanyat virtu-
alment per una gravació de diversos 
músics d’arreu del món (República 
Dominicana, Madrid, Veneçuela i el 
Perú). Els artistes sincronitzats ens 
oferiran un repertori de cançons po-
pulars, boleros, cançons caribenyes i 
també mediterrànies.

ACTIVITATS CULTURALS
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JUNY
De l’1 al 30 De 10 a 20 h Capricis del cel Exposició Pàg. 16

Divendres 11 A les 11.30 h Melodies insospitades Concert Pàg. 20 

Dimecres 16 A les 19 h Despertem la nostra consciència: meditació Conferència Pàg. 20

Divendres 18 A les 10.30 h Barcelona i el cinema Sortida Pàg. 17 

Dimecres 30 A les 19.30 h Lesbofòbia. Un documental i deu respostes Documental Pàg. 18 

JULIOL
De l’1 al 29 De 10 a 20 h Admira, mirada i drama Exposició Pàg. 17 

Dimarts 6 A les 21.30 h La boda de Rosa Cinema a la fresca Pàg. 19

Divendres 9 A les 19 h Concert intercontinental Concert Pàg. 20

Dimarts 13 A les 21.30 h Uno para todos Cinema a la fresca Pàg. 19

Dijous 15 A les 17.30 h Misteri, llegendes i història oculta Sortida Pàg. 18

Dimecres 21 A les 19 h Despertem la nostra consciència: meditació Conferència Pàg. 20

SETEMBRE
Del 5 al 30 De 10 a 20 h Chefchaouen, la perla anyil de la 

Mediterrània
Exposició Pàg. 17 

Dimecres 22 A les 19 h Despertem la nostra consciència: meditació Conferència Pàg. 20

AGENDA CULTURAL DEL CENTRE CÍVIC



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 10 a 14 h i 
de 16 h a 20 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

TRAVESSERA D
E LE

S C
ORTS

LÍNIA 5 / L10 / 
L9 SUD 

COLLBLANC

CARRER DE SANTS

LÍNIA 3 
PALAU REIAL

LÍNIA 3 
ZONA

UNIVERSITÀRIA

AVINGUDA DEL DOCTOR MARAÑÓN

AVINGUDA DIAGONAL

BLANCA
LÍNIA 5 
BADAL

AVIN
GUDA D

E M
ADRID

R
IE

R
A


