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INSCRIPCIONS ALS TALLERS D’OCTUBRE-DESEMBRE

Cal fer la inscripció en línia. Les persones que no hi puguin accedir per difi-
cultats tècniques han de trucar al 934 480 499 i 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.
INICI D’INSCRIPCIONS: dilluns, 6 de setembre
INICI D’ACTIVITATS: dilluns, 27 de setembre 
El dimarts 7 de desembre no hi ha classe.

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 dificultats 
tècniques, és imprescindible trucar al 
centre a partir del 6 de setembre 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 vàlida 
si ja s’han 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%.
• De 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 del preu.



4

INSCRIPCIONS OCTUBRE-DESEMBRE

• 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 
unes altres amb discapacitat que ne-
cessitin suport per fer l’activitat es-
taran exemptes del pagament de la 
matrícula.
• 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 esti-
guem en aquesta situació de la co-
vid-19, les normatives i les mesures 
poden anar canviant en funció de les 
ordenances institucionals. Us dema-
nem 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.
• 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 
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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 caracte-
rístiques, només es pot fer presenci-
alment.
• 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 s’estudiarà la viabi-
litat de recuperar les classes que no 
s’hagin fet. En cas de mancar més del 
50% de les sessions, es faria el retorn 
de les sessions que no s’hagin fet.
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MESURES 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 un dis-
pensador 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 minuts d’antelació cal que 
espereu 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 gradual. 
Cal seguir sempre les senyalitzacions 
i indicacions del personal del CC Jo-
sep M. Trias i Peitx.
• L’ús de l’ascensor es limita a una 
persona, excepte en cas de necessi-
tat 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.
• 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.



TALLERS I MONOGRÀFICS

SALUT I BENESTAR 
 

MANTENIMENT SUAU

Grup A: dilluns de 9.30 a 10.30 h
Grup B: dimecres de 9.30 a 10.30 h   
Grup C: dijous de 18.15 a 19.15 h 
Preu: 51,67 € (10 sessions)

Treballarem la musculatura abdomi-
nal, la coordinació i l’equilibri sense 
impacte ni moviments bruscos.
Cal dur roba còmoda, mitjons, aigua 
i màrfega.
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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.

REACTIVA’T PROGRESSIVAMENT
 
Grup A: dilluns de 10.45 a 11.45 h 
Grup B: dimecres de 10.45 a 11.45 h  
Preu: 51,67 € (10 sessions)

Millora la mobilitat articular, potencia 
la musculatura abdominal i llumbar, i 
enforteix la forma física. 
Cal dur roba còmoda, mitjons, aigua 
i màrfega.

EDUCACIÓ POSTURAL
 
Grup A: dilluns de 12.00 a 13.00 h
Grup B: dimarts de 12.00 a 13.00 h
Grup C: dijous de 9.30 a 10.30 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)

N
N

N

N
N
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del cos i les cames combinat amb una 
part més lúdica.
Cal dur roba còmoda, mitjons i màr-
fega. 

HATHA IOGA
 
Grup A: dilluns de 17.00 a 18.30 h
Preu: 77,50 € (10 sessions)
Grup B: dimecres 18.45 a 19.45 h
Grup C: dijous de 17.00 a 18.00 h
Grup D: dijous de 18.00 a 19.00 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)

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 màr-
fega. 

IOGA
 
Grup A: dilluns de 20.30 a 21.30 h 
Grup B: dimarts de 10.45 a 11.45 h
Grup C: dimarts de 19.15 a 20.15 h
Grup D: dimarts de 20.00 a 21.00 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)

Aprèn postures per tonificar i estirar 
el cos. Respira correctament per alli-
berar tensions i arribar a un estat físic 
i mental saludable.
Cal dur roba còmoda, mitjons i màr-
fega. 

IOGUILATES
 
Dilluns de 20.00 a 21.00 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)

TALLERS I MONOGRÀFICS

Treball corporal per millorar la postura 
i estirar el cos de manera correcta. 
Cal dur roba còmoda, mitjons i màr-
fega. 

MÈTODE PILATES
 
Grup A: dilluns de 18.00 a 19.00 h
Grup B: dilluns de 19.15 a 20.15 h 
Grup C: dimarts de 9.30 a 10.30 h
Grup D: dimecres de 12.00 a 13.00 h 
Grup E: dijous de 10.45 a 11.45 h
Grup F: dijous de 19.30 a 20.30 h
Grup G: divendres de 10.45 a 11.45 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)

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. 

PILATES AERÒBIC
 
Dimarts de 20.30 a 21.30 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)

A més dels beneficis propis del pila-
tes, augmenta el rendiment esportiu 
i millora la resistència cardiovascular.
Cal dur roba còmoda, mitjons i màr-
fega. 

PILATES EN MOVIMENT

Dimecres de 20.00 a 21.00 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)

Taller dirigit a prendre consciència del 
cos i reforçar l’esquena, la part central 

N

N
N

N

N

N

N

N

N

N
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IOGA RELAXACIÓ
 
Divendres de 17.30 a 18.30 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)

Aprèn a obrir i mobilitzar el cos en 
sincronia amb la respiració, i amplia’n 
així la flexibilitat i la fortalesa. Respira 
correctament per alliberar tensions i 
arribar a un estat físic i mental salu-
dable. 
Cal dur roba còmoda, mitjons i màr-
fega. 

FLEX & TONO
 
Dimecres de 17.30 a 18.30 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)

Entrenament que tonifica la faixa ab-
dominal, el sol pelvià i la columna ver-
tebral alhora que es treballa l’elastici-
tat de la resta del cos.
Cal dur roba còmoda, mitjons i màr-
fega. 

TAITXÍ
 
Grup A: dilluns de 18.45 a 19.45 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)
Grup B: divendres d’11.45 a 13.00 h
Preu: 64,58 € (10 sessions)

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’equi-
libri, i es millora el funcionament del 
sistema cardiovascular. 
Cal dur roba còmoda i mitjons. 

Aquesta activitat es nodreix del millor 
de les tècniques del ioga i del pilates. 
Enforteix, flexibilitza i tonifica tota la 
musculatura corporal. Podem afinar i 
reforçar la zona abdominal, alinear les 
articulacions i corregir els mals hàbits 
posturals.
Cal dur roba còmoda, mitjons i màr-
fega. 

ASHTANGA VINYASA IOGA
 
Dimarts de 18.45 a 19.45 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)

Ashtanga ioga es basa en postures 
i moviments fluids, lligats a la respi-
ració (estil vinyasa: compassar cada 
moviment amb una inhalació, retenció 
o exhalació) i constitueix un sistema 
de sèries vigorós i exigent. Es treba-
lla el cos àmpliament, la fortalesa i la 
flexibilitat. 
Cal dur roba còmoda, mitjons i màr-
fega.

IOGA COREOGRÀFIC
 
Dimarts de 18.00 a 19.00 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)

Activitat que fusiona les tècniques del 
ioga i de la dansa amb un estil dinà-
mic suau que busca la fluïdesa i l’har-
monia del moviment.
Cal dur roba còmoda, mitjons i màr-
fega.

N

N

N

N

N
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Tècnica dolça per estirar i relaxar els 
músculs, disminuir l’estrès i millorar la 
teva postura i equilibri.
Cal dur roba còmoda, mitjons i màr-
fega.

SÒL PELVIÀ 
 
Divendres de 12.00 a 13.00 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)

Treballarem la musculatura de la part 
inferior de la pelvis. Les embarassa-
des i les persones amb hipertensió no 
poden fer aquests exercicis. 
Cal dur roba còmoda, mitjons i màr-
fega.

HIPOPILATES 
 
Divendres de 18.45 a 19.45 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)

Combinarem abdominals hipopres-
sius amb exercicis de pilates.
Cal dur roba còmoda, mitjons i màr-
fega.

FITBOXING 
 
Divendres de 20.00 a 21.00 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)

Disciplina que combina els exercicis 
del fitness i la boxa, orientada a estar 
en forma. Augmenta la resistència, la 
força, l’agilitat i la coordinació. Activi-
tat sense contacte.
Cal dur roba còmoda, mitjons i màr-
fega.

TXIKUNG
 
Divendres de 18.00 a 19.00 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)

Tècnica oriental en què es treballa 
la flexibilitat i l’equilibri, i que millora 
i millora el funcionament del sistema 
cardiovascular.
Cal dur roba còmoda i mitjons. 

OSTEOPILATES
 
Dijous de 12.00 a 13.00 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)

L’activitat es basa en el mètode pi-
lates, però adaptant-ne els exercicis 
perquè resultin més beneficiosos i 
ajudin a enfortir els ossos i a prevenir 
possibles fractures.
Cal dur màrfega. 

ABDOMINALS HIPOPRESSIUS
 
Dijous de 20.30 a 21.30 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)

Exercicis per tonificar el sòl pelvià i 
estilitzar la cintura. Les embarassa-
des i les persones amb hipertensió no 
poden fer aquests exercicis. 
Cal dur roba còmoda, mitjons i màr-
fega.

ESTIRAMENTS
 
Divendres de 9.30 a 10.30 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)

N

N

N

N

N

N

N
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Llegirem la poesia de Montserrat 
Abelló. Recomanem Al cor de les pa-
raules, obra poètica. 1963-2002 (Proa 
Edicions), on trobem una gran selec-
ció dels seus poemes més coneguts. 
Abelló escriu una poesia en què la 
força de la quotidianitat i de la femini-
tat imperen. D’escriptura, en general, 
breu i senzilla d’entendre, amb una 
força especial. 
La poesia d’Abelló ens inspirarà relats 
i poemes que aprendrem a escriure, 
així com a fer crítica, crònica o debat 
literari.

LLENGÜES 

ANGLÈS CONVERSA
 
Grup A: dilluns de 17.00 a 18.30 h
Grup B: dijous de 9.30 a 11.00 h
Preu: 77,50 € (10 sessions)

Taller de conversa dirigit a perso-
nes que vulguin practicar la llengua i 

MINDFULNESS 

Dimarts d’11.45 a 13.15 h
Preu: 77,50 € (10 sessions)

Treballarem eines com el mindfulness 
(atenció plena) i altres pràctiques me-
ditatives i de relaxació integral. Cal 
dur màrfega.

ARTÍSTICS 

LLEGIR I ESCRIURE BREU:  
NOVEL·LA 
 
Dilluns de 20.15 a 21.15 h
Del 25 d’octubre al 29 de novembre.
Preu: 25,83 € (5 sessions)

Llegirem la novel·la Gemma de Mile-
na Busquets (Editorial Amsterdam), 
una novel·la sobre la memòria, l’amis-
tat i el pas del temps. Fresca però a 
la vegada introspectiva. El diari Le 
Monde la qualifica de “commovedora, 
equilibrista de sentiments”.
La lectura d’aquesta novel·la ens pot 
inspirar per als nostres relats sobre 
les emocions i els sentiments. Tam-
bé aprendrem a fer resums, crítiques, 
cròniques i debats literaris.

LLEGIR I ESCRIURE BREU:  
POESIA
 
Divendres de 20.15 a 21.15 h
Del 5 de novembre al 3 de desembre.
Preu: 25,83 € (5 sessions)
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de cinema, sèries, música, literatura, 
gastronomia, altres cultures, festivals, 
temes d’actualitat i tot allò que pu-
gueu trobar interessant. Cal tenir un 
nivell suficient de la llengua per man-
tenir una conversa en francès.

FRANCÈS. CONSEILS POUR 
APPRENDRE
 
Grup A: dimarts d’11.15 a 12.45 h
Grup B: dimarts de 17.00 a 18.30 h
Preu: 77,50 € (10 sessions)

Aprèn francès a través de consells. És 
necessari tenir coneixements bàsics 
de francès. 

ITALIÀ. GRAMÀTICA I CONVERSA
 
Dimarts de 19.30 a 21.00 h
Preu: 77,50 € (10 sessions)

Cal conèixer els temps verbals en 
present i passat. Treballarem el futur, 
preposicions i petites converses.

RECURSOS

TERÀPIA DEL RIURE
 
Dilluns de 9.30 a 10.30 h
Del 4 d’octubre al 29 de novembre.
Preu: 41,33 € (8 sessions)

Vols descobrir el poder del riure? Uti-
litzarem jocs per riure en grup, diver-
tir-nos i gaudir mitjançant tècniques 
d’expressió corporal, la dansa i la res-

aprendre nou vocabulari. Xerrarem en 
anglès des del primer dia. Parlarem 
de cinema, sèries, música, literatura, 
gastronomia, altres cultures, festivals, 
temes d’actualitat i tot allò que pu-
gueu trobar interessant. Cal tenir un 
nivell suficient de la llengua per man-
tenir una conversa en anglès.

ANGLÈS. TIPS FOR LEARNING 
 
Dilluns de 18.45 a 20.00 h
Preu: 64,58 € (10 sessions)

Aprèn anglès a través de tips. És ne-
cessari tenir coneixements bàsics 
d’anglès. 

FUN WITH ENGLISH 
 
Dijous d’11.15 a 12.45 h
Preu: 77,50 € (10 sessions)

Taller dirigit a persones que ja tin-
guin un nivell bàsic d’anglès i vulguin 
aprendre nou vocabulari i practicar el 
llenguatge quotidià. Fem servir can-
çons, jocs de rol i vídeos, per gaudir 
de un aprenentatge dinàmic.

FRANCÈS CONVERSA
 
Grup A: dimarts de 9.30 a 11.00 h
Preu: 77,50 € (10 sessions)
Grup B: dimarts de 18.45 a 20.00 h
Preu: 64,58 € (10 sessions)

Taller de conversa dirigit a perso-
nes que vulguin practicar la llengua i 
aprendre nou vocabulari. Xerrarem en 
francès des del primer dia. Parlarem 

N

N

N

N

N



13

TALLERS I MONOGRÀFICS

L’autoestima és una competència 
essencial per al benestar de les per-
sones. És un conjunt de judicis i opi-
nions que emetem sobre nosaltres 
mateixos; la valoració que fem o el 
grau d’estima que sentim cap a la 
nostra persona, les nostres aptituds, 
les nostres capacitats i habilitats. En 
aquest taller facilitarem eines per a 
l’autoconeixement per tal de millorar 
l’autoestima.

REDUCCIÓ DE L’ESTRÈS
 
Dijous de 18.45 a 20.15 h
Del 14 d’octubre al 2 de desembre.
Preu: 62 € (8 sessions)

Els efectes de l’estrès sobre la salut 
tenen cada vegada més incidència i 
afecten més persones. El fet d’estar 
sotmesos a una vida accelerada fa 
que tot i tots s’accelerin. Mantenir la 
calma en una societat que corre és un 
exercici de consciència i de poder dis-
cernir el que necessito com a perso-
na i com ho puc adequar a la realitat 
que estic vivint. En aquest curs conei-
xerem una mica més sobre l’estrès, 
quines emocions apareixen i quins 
recursos hi ha per poder reduir-lo.

piració perquè el riure surti del cor i 
del ventre i no del cap.

TERÀPIA D’ARMARI  
 
Dimecres de 17.00 a 18.30 h
Del 13 d’octubre a l’1 de desembre.
Preu: 62 € (8 sessions)

Tens armari?, saps tot el que hi ha a 
dins?, t’agradaria dissenyar un fons 
d’armari a la teva mida? El Taller de 
teràpia d’armari té com a objectiu 
aprendre a gaudir del nostre armari, 
i saber tots els passos a seguir per 
aconseguir un armari pràctic, funci-
onal i coherent amb la persona que 
som i volem ser.

GESTIÓ D’EMOCIONS 
 
Dimecres de 18.45 a 20.15 h
Del 13 d’octubre a l’1 de desembre.
Preu: 62 € (8 sessions)

Aquest taller t’ajudarà a identificar les 
teves emocions i a reconnectar-hi. 
Serà un espai on es treballaran, prin-
cipalment, les quatre emocions bà-
siques 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 dia a dia.

AUTOESTIMA 
 
Dijous de 17.00 a 18.30
Del 14 d’octubre al 2 de desembre.
Preu: 62 € (8 sessions) F
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COMMERCIAL DANCE
 
Grup A: dimecres de 20.30 a 21.30 h
Grup B: dijous de 19.15 a 20.15 h
Grup C: divendres de 20.30 a 21.30 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)

Ball fàcil i divertit que afavoreix la cre-
ma de calories. 
Cal portar tovallola i ampolla d’aigua.

DANSA CONTEMPORÀNIA
 
Divendres de 19.15 a 20.15 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)

Endinsa’t en les possibilitats d’ex-
pressió que facilita aquesta dansa 
mitjançant el cos i la música. Desco-
breix una dansa en què la interpreta-
ció, els sentiments, el cos i la música 
es sincronitzen d’una forma dinàmica 
i activa.
Cal portar mitjons per a l’activitat.

DANSA CREATIVA
 
Dissabte de 12.15 a 13.30 h
Preu: 64,58 € (10 sessions)

BALLS I DANSES 
 

EXPRESSIÓ LLATINA PER A  
DONES
 
Dimecres de 18.00 a 19.00 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)

Practicarem de forma individual al 
ritme de merengue, salsa, batxata, 
cúmbia i mambo. 
Cal portar mitjons o calçat nets per a 
l’activitat.

BALLS LLATINS SENSE PARELLA
 
Dimecres de 19.15 a 20.15 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)

Practicarem de forma individual els 
diferents estils llatins: merengue, sal-
sa, batxata, cúmbia, txa-txa-txa, con-
ga i mambo.
Cal portar mitjons o calçat nets per a 
l’activitat.

TALLERS I MONOGRÀFICS

    
  TIPOLOGIA DE TALLERS: PRESENCIAL

 
Activitat que s’ofereix en format presencial. En cas de força major derivada de la 
crisis sanitària actual o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el 
desenvolupament de l’activitat de manera presencial, aquesta activitat s’ajornarà 
i s’estudiarà la viabilitat de recuperar les classes que no s’hagin fet. En cas de 
mancar més del 50% de les sessions, es faria el retorn de les sessions que no 
s’hagin fet.
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MAQUINA DE COSIR INICIACIÓ 
 
Dimecres de 17.00 a 18.15 h
Preu: 64,58 € (10 sessions)

Cal dur la màquina de cosir .

MAQUINA DE COSIR AVANÇAT
 
Dimecres de 18.30 a 20.00 h
Preu: 77,50 € (10 sessions)

Cal dur la màquina de cosir i tenir co-
neixements de costura a màquina.

DIBUIX CREATIU  
 
Divendres d’11.15 a 12.45 h
Preu: 77,50 € (10 sessions)

Explora el teu vessant més creatiu a 
través del dibuix.

En aquestes classes busquem 
re-conèixer el nostre cos i re-trobar-
nos-hi, com un territori que mereix ser 
cuidat, mitjançant el moviment lliure 
i natural. Practicarem de forma indi-
vidual les eines que ens brinden les 
tècniques d’improvisació, la sincronit-
zació i l’escolta per afavorir l’expres-
sió i la creació. No es necessita ex-
periència prèvia en dansa, només les 
ganes de gaudir i moure el cos.
Cal portar mitjons per a l’activitat.

ARTÍSTICS 

TÈCNIQUES D’AQUAREL·LA 
 
Dilluns de 10.00 a 11.30 h
Preu: 77,50 € (10 sessions)

Desenvolupa la teva creativitat apre-
nent tècniques de la pintura a l’aqua-
rel·la. Aprendràs sobre materials i tèc-
niques, combinant-los per aconseguir 
diferents resultats.

DIBUIX I PINTURA
 
Grup A: dilluns d’11.45 a 13.15 h
Grup B: dijous de 10.00 a 11.30 h
Grup C: dijous d’11.45 a 13.15 h
Preu: 77,50 € (10 sessions)

S’expliquen diverses tècniques del di-
buix al carbonet i al color. Descobreix 
com fer composicions i dibuixos al 
natural i inicia’t en els diferents estils 
pictòrics i tècniques.
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acords amb celleta. Cal tenir coneixe-
ments bàsics de lectura musical.
Cal dur guitarra.

ARTS ESCÈNIQUES

ESPAI FES TEATRE! 
 
Dissabte d’11.30 a 13.30 h
Preu: 15 € per persona (8 sessions)

Si t’agrada el teatre i vols disposar 
d’un espai obert per a la pràctica 
teatral, vine a compartir la teva passió. 
Crearem un grup obert i autodidacte, 
pensat per crear des de la participació 
social. Les arts escèniques en general 
i el teatre en particular seran el punt 
de partida i l’eix central d’aquest nou 
espai! 
Apunta-t’hi i fes teatre!
Mínim sis persones per obrir l’espai. 
Cal una persona que representi el-
grup per comunicar-se amb la coordi-
nació del centre.

ESPAI D’INFORMÀTICA

TELÈFONS INTEL·LIGENTS I  
TAULETES
 
Dimecres de 9.30 a 11.00 h
Preu: 77,50 € (10 sessions)

Dirigit a persones que tinguin un telè-
fon intel·ligent o una tauleta i que te-

INICIACIÓ AL MODELISME 
 
Divendres de 18.30 a 20.00 h
Preu: 77,50 € (10 sessions)

Aprèn a reproduir a diferents escales 
objectes o espais reals o imaginaris.
Material necessari: cúter, tenalles de 
tall, tisores d’ungles, llimes petites, 
pega de poliestirè i cianocrilat i un 
mínim de pintures especifiques per a 
modelisme, olis i pigments.
Recomanem adquirir aquest materi-
al quan se sàpiga que el taller té les 
inscripcions mínimes per poder fer-se. 
Un cop el taller tingui el nombre mí-
nim d’usuaris, us ho notificarem per 
correu electrònic.

MUSICALS 

GUITARREJA POP-ROCK!   
 
Dilluns de 17.30 a 18.30 h
Preu: 51,67 € (10 sessions)

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

GUITARRA AVANÇADA 
 
Dilluns de 18.45 a 20.00 h
Preu: 64,58 € (10 sessions)

Treballarem tant el punteig com 
l’acompanyament, i aprendrem els 
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onar i totes les novetats que aporta 
aquest sistema operatiu. 
Cal dur l’ordinador portàtil.

GRATUÏTS

HISTÒRIA DE L’ART
 
Dimarts de 10.00 a 11.30 h

Gaudeix aprenent sobre l’evolució de 
l’art a través del temps.

APRENENTATGE DE LA  
LECTOESCRIPTURA
 
Grup A: dimarts de 10.00 a 11.00 h
Grup B: dimarts d’11.15 a 12.15 h

Aprenentatge de la lectura i l’escriptu-
ra. Idioma: castellà.

nen algun dubte o volen treure-li més 
profit amb aplicacions interessants. 
Cal portar el telèfon o la tauleta.

INFORMÀTICA A LA CARTA
 
Dimecres d’11.15 a 12.45 h
Preu: 77,50 € (10 sessions)

Pregunta tots els dubtes que tens i 
que ningú et respon sobre el món de 
la informàtica.
Cal dur l’ordinador portàtil.

MULTIMÈDIA 
 
Dimecres de 9.30 a 11.00 h
Preu: 77,50 € (10 sessions)

Curs bàsic per aprendre a editar de 
manera senzilla fotografies i vídeos.
Cal dur l’ordinador portàtil.

INICIA’T AL WINDOWS 10
 
Dijous d’11.15 a 12.45 h
Preu: 77,50 € (10 sessions)

Curs bàsic per saber utilitzar Windows 
10 en què aprendrem a fer-lo funci-
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LUDOTECA LA TARDOR 
INICI DEL TRIMESTRE: dilluns, 13 de setembre.
FINAL DEL TRIMESTRE: dimecres, 22 de desembre.
INSCRIPCIONS: 8, 9 i 10 de setembre de 10.00 a 12.30 i de 16.30 a 19.00 h.

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 
Barcelona i el Districte de les Corts. Per tant, en funció dels canvis que es 
puguin donar, la ludoteca actualitzarà les mesures a implementar. Inicialment, 
aquestes seran 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.

• Ús de 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 d’acudir a l’activitat; 
en cas de símptomes, avisar l’equip educatiu.

• Desinfecció de mans cada vegada que sortim de l’espai de ludoteca i hi 
tornem a entrar, com per exemple, per anar al lavabo o acompanyar un 
infant. Trobareu gel hidroalcohòlic a diversos punts de la planta.

• 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 hauràn 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. Hi 
haurà 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.
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NENS I NENES DE 0-3 
ANYS I FAMÍLIES 
Dimecres i divendres
Horari: de 10.00 a 13.00 h
Preus: 2 dies, 19,48 €; 1 dia, 9,73 € 
Descomptes:
2 dies 2n germà o germana: 12,96 € 
1 dia 2n germà o germana: 6,48 € 
2 dies 3r germà o germana: 6,43 € 
1 dia 3r germà o germana: 3,21 € 
Espai de psicomotricitat: sala 5
Horari de psicomotricitat: dimecres 
de 10.30 a 13.00 h
Places: 8 infants més una única per-
sona adulta per infant
Estimulació musical per a infants: dos 
dimecres al trimestre vindrà una espe-
cialista a fer una sessió d’estimulació 
i sensibilització musical per a infants. 
Horari de 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 agrada-
ble que organitza una sèrie atractiva 
d’activitats trimestrals per als més pe-
tits. 
Normativa: les famílies han de com-
plir una assistència i participació mí-
nima i continuada al servei. Les fa-

      

LUDOTECA LA TARDOR

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

• Els grups 0-3 i 2-5 anys i les famílies s’han de treure les sabates abans 
d’entrar a la ludoteca i han de caminar amb mitjons per l’espai.

• 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 les educadores els ajudaran.

mílies perdran la 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 o germana: 12,96 €
Tercer/a germà o germana: 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 acompa-
nyats d’una persona adulta per com-
partir joc lliure, activitats dirigides, 
dinàmiques, tallers puntuals amb es-
pecialistes 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 pro-
posades per tal de fomentar relacions 
positives respecte al joc en família.

N
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el respecte mutu i la cura del medi 
ambient. Tot a partir del joc lliure, 
espontani i d’activitats guiades. Al 
llarg del trimestre es treballa amb un 
centre d’interès concret 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 13 DE NOVEMBRE I 
11 DE DESEMBRE
Horari: de 10.00 a 13.00 h
Edat: 0-12 anys 
Places: 8 infants més una persona 
adulta per infant. És obligatori reser-
var 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. 

NENS I NENES  
DE 4-6 ANYS 
Dilluns i divendres 
Horari: de 16.30 a 19.30 h 
Preu: 19,48 € 
Descomptes:
2n germà o germana: 12,96 € 
3r germà o germana: 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 o germana: 6,48 € 
3r germà o germana: 3,21 € 
Places: 15 

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

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

Oferim un espai de trobada on 
es fomenta l’educació en valors a 
través de la cooperació, la igualtat, 
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fants a aquells valors sovint oblidats 
però alhora imprescindibles en la nos-
tra societat: la interculturalitat, la inte-
gració, la generositat i el compartir, la 
igualtat i la no-discriminació, el diàleg 
i la cooperació, la responsabilitat, el 
compromís i el consum responsable. 
Organitza: Biblioteca Les Corts - Mi-
quel Llongueras i Ludoteca La Tardor 

TIÓ DE NADAL

DIMECRES 22 DE DESEMBRE 
Horari: 17.30 h
Lloc: Centre Cívic Joan Oliver “Pere 
Quart”
Professional: A determinar 

Un any més la Ludoteca “La Tardor” 
i el Centre Cívic Joan Oliver “Pere 
Quart” us convidem a venir a fer ca-
gar el tió d’una forma ben divertida, 
diferent i plena de sorpreses! No us 
ho perdeu!
Organitza: Centre Cívic Pere Quart i 
Ludoteca La Tardor.

ACTIVITATS DESTACADES 

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE.  
DIA SENSE COTXES  
“DISSENYA LA TEVA CIUTAT 
SOSTENIBLE”

DEL 16 AL 22 DE SETEMBRE
EXPOSICIÓ A PARTIR D’OCTUBRE

Per la setmana de la mobilitat 
sostenible participa enviant el disseny 
digital de la teva ciutat sostenible 
a ludotecalatardor@bcn.cat o vine 
a portar-lo en format físic al centre 
cívic, sota cita prèvia. Amb tot el recull 
farem una exposició física al centre 
cívic i una de virtual que podràs veure 
al web de centre i a les xarxes socials! 
El disseny i el format són lliures, pots 
fer un dibuix, mapa, esquema, escrit, 
fotomuntatge, escultura, volums amb 
materials reciclats, etc. Deixa volar 
la imaginació i pensa com voldries 
que fos la teva ciutat. Tothom hi pot 
participar, no hi ha franges d’edat, 
el disseny es pot crear en parelles, 
equips, etc.!
Participa-hi! 

ACTIVITAT DE FESTA MAJOR 
CONTES SOLIDARIS

DISSABTE 9 D’OCTUBRE
Horari: 11.00 h
Lloc: Sala d’actes
Professional: Vivim del Cuentu!

Per festa major vine a gaudir d’una 
sessió de contes per acostar els in-
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PROGRAMACIÓ PER 
AL GRUP 0-3 ANYS I 
FAMÍLIES

SETEMBRE:  
COMENCEM AMB ALEGRIA

LA PANERA DELS TRESORS

DIVENDRES 17
Lloc: Sala 5
Horari: de10.00 a 11.00 h 

OCTUBRE:  
BENVINGUDA TARDOR!

ELS COLORS DE LA TARDOR 

DIVENDRES 1
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10.00 h

FULLES DE TARDOR

DIVENDRES 8
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10.00 h 

FEM UN COLLAGE! 

DIVENDRES 15
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10.00 h 

PINTEM PANALLETS

DIVENDRES 22
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10.00 h 

FEM UNA CARBASSA DE 
HALLOWEEN 

DIVENDRES 29
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10.00 h 

NOVEMBRE: EXPERIMENTEM!

EXPERIMENTEM AMB FANG

DIVENDRES 5
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10.00 h

LES AMPOLLES MISTERIOSES

DIVENDRES 12 
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10.00 h 

EXPERIMENTEM AMB SORRA 
MÀGICA

DIVENDRES 19
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10.00 h 

EXPERIMENTEM AMB PINTURA

DIVENDRES 26
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10.00 h 

DESEMBRE: QUIN FRED!

QUI VIU AQUÍ?

DIVENDRES 3
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10.00 h 
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LUDOTECA LA TARDOR

UN PAISATGE MOLT FRED!

DIVENDRES 10
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10.00 h 

FEM UN NINOT DE NEU 

DIVENDRES 17
Lloc: Ludoteca
Horari: a partir de les 10.00 h 

VISITES ESCOLARS
Les visites escolars són activitats 
semidirigides, adaptades a cada 
nivell educatiu i acompanyades 
per educadors i educadores de la 
ludoteca, que pretenen contribuir a 
l’educació infantil mitjançant el joc 
com a principal eina pedagògica.

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 
cognitius i afectius de la personalitat 
dels individus des de la infància 
per facilitar-ne la inserció al medi 
sociocultural on han de viure i 
afavorir-ne la complementarietat 
educativa (educació formal - educació 
no formal).

FUNCIONAMENT GENERAL

Consisteixen en sessions d’una hora 

que s’ofereixen els dimarts i els dijous, 
de 10.00 a 11.00 h o d’11.00 a 12.00 
h. El tema de les sortides l’escollirà 
el professorat o els responsables del 
grup en la reserva. A més, s’ofereix 
la possibilitat de combinar-les amb 
activitats de la Biblioteca Les Corts - 
Miquel Llongueras, situada al mateix 
edifici (més informació: 934 493 107 i  
www.bcn.cat/bibllongueras).

ACTIVITATS PROPOSADES 

LLARS D’INFANTS

1. Activitat d’estimulació sensorial
2. Joc simbòlic
3. Psicomotricitat

EDUCACIÓ INFANTIL

1. Joc simbòlic
2. Psicomotricitat

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1. Coneguem els jocs d’arreu del món
2. Jocs d’avui, jocs d’ahir
3. Elabora el teu joc
4. Activitat d’educació en valors

COST I CONDICIONS PER A LA 
RESERVA

El cost de la sessió és de 16,17 € 
per grup. El pagament s’ha de fer 
mitjançant imposició o transferència 
bancària. Cal reservar la plaça amb 
un mínim de 15 dies d’antelació.
Telèfon: 934 480 499
A/e: ludotecalatardor@bcn.cat
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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 
pintar les cases de la medina, cosa 
que resulta en una màgica paleta de 
lapislàtzulis i turqueses.
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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 9.00 a 21.00 h

NORMATIVA segons els criteris de l’ICUB validats per l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona i les normes d’aforament 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 telefò-

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

• L’aforament de la sala d’actes serà el que indiqui la normativa vigent.
• S’ha d’arribar amb temps d’antelació suficient per facilitar l’entrada (ober-

tura de portes 15 minuts abans).
• Seguir en tot moment les indicacions del personal del centre.
• Esperar a rebre indicacions del personal del centre tant per entrar a la sala 

com per sortir-ne.
• L’ús de la mascareta és obligatori.

Davant d’algun símptoma de la covid-19 o si s’ha estat en contacte amb alguna 
persona diagnosticada, s’ha d’informar telemàticament i no acudir al centre.



25

 
FIBROMIÀLGIA, CONVIURE AMB 
ELLA

Del 2 al 31 de desembre
Pintura
Professional: Manoli Tapias

Fa quinze anys l’artista va ser diagnos-
ticada de fibromiàlgia i per prescripció 
mèdica va agafar els pinzells com a 
teràpia. L’exposició ens convida a un 
viatge emocional. 
Inauguració, projecció audiovisual i 
conferència sobre la fibromiàlgia, el 2 
de desembre a les 18.30 h.
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SORTIDES CULTURALS

BARCELONA MÀGICA I 
MISTERIOSA 

DIVENDRES, 1 D’OCTUBRE,
A LES 10.30 h
Punt de trobada: passeig de Gràcia, 1, 
al costat de l’Apple Store
Guia: Jordi Pisa, historiador i guia cul-
tural
Durada: 2 hores aprox.
Preu: 10,33 € per persona

Els carrers, els racons, les places, 
els espais més recòndits, tots guar-

CIUTAT SOSTENIBLE

Del 4 al 29 d’octubre
Professional: exposició col·lectiva

Exposició multiformat resultat de la 
convocatòria oberta per dissenyar el 
que voldríem que fos la nostra ciutat 
sostenible. 

L’ART D’IL·LUMINAR

Del 2 al 30 de novembre
Professional: Sócllum Barcelona by 
Esteve Peramarch

No són només làmpades. No és no-
més llum. És art, és passió, és dis-
seny. És il·luminar d’una forma posi-
tiva el teu espai amb una peça única 
en tot l’univers.

ACTIVITATS CULTURALS
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BADALONA MODERNISTA 

DISSABTE, 20 DE NOVEMBRE,
A LES 10.30 h
Punt de trobada: sortida de l’estació 
de Renfe de Badalona
Guia: Jordi Pisa, historiador i guia 
cultural
Durada: 2 hores aprox. 
Preu: 10,33 € per persona

Descobreix amb aquesta ruta el pa-
trimoni modernista de la ciutat de Ba-
dalona. Sigues testimoni del procés 
d’industrialització que va afectar la 
ciutat i els edificis modernistes que va 
construir la burgesia badalonina amb 
el treball d’un arquitecte de la ciutat, 
Joan Amigó i Barriga. Coneixerem 
què va comportar l’estil modernista i 
quins són els edificis més destacats 
d’aquest estil a Badalona.

den secrets! Desvela els misteris que 
s’amaguen a Barcelona mentre la 
recorres amb aquesta ruta d’HisCat, 
en companyia d’un dels seus guies 
professionals. Ni t’imagines les coses 
increïbles que descobriràs! Els 2.000 
anys d’història de Barcelona són 
plens de llegendes i profecies. Si en 
vols conèixer algunes, aquesta ruta et 
portarà al millor escenari per endin-
sar-te en una visió diferent i oculta de 
la Ciutat Comtal.

POBLENOU

DISSABTE, 23 D’OCTUBRE,
A LES 10.30 h
Punt de trobada: sortida del metro de 
Poblenou 
Guia: Jorge Pisa, historiador i guia 
cultural
Durada: 2 hores aprox.
Preu: 10,33 € per persona

Aquesta ruta ens permetrà conèixer 
la història de la Manchester Catalana, 
un dels barris més industrialitzats de
Barcelona des del segle XIX. Farem 
un recorregut i veurem edificis que 
van ser seus de grans indústries i 
coneixerem una mica més a fons la 
història i els racons més característics 
del barri.

ACTIVITATS CULTURALS
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CONFERÈNCIES

MITES I FAULES SOBRE 
ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ

DIJOUS, 18 DE NOVEMBRE,
A LES 19 h
Professional: companyia INCITE 

El pa engreixa? És millor la grassa 
vegetal que l’animal? La fruita és o 
no és bona després dels àpats? En 
aquesta conferència interactiva parla-
rem del que sí i del que no és veritat i 
què podem fer per portar una alimen-
tació saludable i adaptada al nostre 
context social i cultural.

EMOCIONES DEL DOLOR.  
CONFERÈNCIA I DOCUMENTAL

DIJOUS, 2 DE DESEMBRE,
A LES 18.30 h
Professional: Manoli Tapias

Després de veure el documental en 
què podreu conèixer les pintures de 
Manoli Tapias i la narració poètica, 
recitada i escrita per Mercè Guiu, 
traductora i intèrpret amb discapacitat 
visual que, també pateix fibromiàlgia 
i que a través de les seves emocions 
del dolor, ens convida a un viatge 
emocional. Després del documental, 
podeu fer-li preguntes a l’artista sobre 
la seva obra i com ha viscut la malaltia.

LA RAMBLA DE BARCELONA. 
HISTÒRIA I PATRIMONI 

DIVENDRES, 17 DE DESEMBRE,
A LES 10.30 h
Punt de trobada: per determinar
Guia: Jordi Pisa, historiador i guia 
cultural
Durada: 2 hores aprox. 
Preu: 10,33 € per persona

La Rambla és un dels vials més po-
pulars i transitats de la ciutat de Bar-
celona. Els seus carrers estan plens 
de gent, d’anècdotes, d’establiments, 
de flors, de patrimoni, d’històries i de 
records que abracen tots els barce-
lonins i les barcelonines. En aquesta 
ruta farem un recorregut per La Ram-
bla fixant-nos en la seva història i en 
el seu patrimoni que han fet de La 
Rambla un dels espais més coneguts 
de la Ciutat Comtal arreu del món.
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LES VEUS SILENCIADES 
(CONCERT-CONFERÈNCIA)
 
DIVENDRES, 26 DE NOVEMBRE,
A LES 19.00 h

Un grup de músics professionals i 
amateurs de Barcelona es reuneixen 
per reivindicar la fantàstica música 
que ha estat oblidada durant segles 
només pel fet de ser escrita per una 
dona.
En un concert-conferència us presen-
tem Clara Schumann, Fanny Men-
delssohn, Cécile Chaminade, entre 
altres.
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CINEMA 
Aquesta tardor podrem gaudir del 
cinema amb la proposta que ens fan 
des del Pantalla Barcelona. Aquestes 
són les pel·lícules:
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CICLE: AUTOCONEIXE-
MENT I MEDITACIÓ

MEDITACIÓ

DIMECRES 6 D’OCTUBRE, 17 DE 
NOVEMBRE I 15 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 je-
uen, adormides. Com sempre, farem 
una xerrada introductòria i després, la 
meditació.

CONCERTS

CONCERT DE PIANO,  
DE BACH A PIAZZOLLA

DISSABTE, 9 D’OCTUBRE, 
A LES 17.30 h

Els pianistes Ali Rafael Duran i Laura 
Pujol presenten un concert de piano 
solista i piano a quatre mans en què 
viatjarem des de Bach fins a Piazzo-
lla, en un recorregut guiat de manera 
didàctica pels mateixos intèrprets.
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UNA MUJER FANTÁSTICA
 
DIJOUS, 25 DE NOVEMBRE, 
A LES 19.00 h 

La Marina (Daniela Vega), una jove 
cambrera aspirant a cantant, i l’Or-
lando (Francisco Reis), vint anys més 
gran, planegen un futur junts. Després 
d’una nit de festa, la Marina el porta 
a urgències, però ell mor en arribar 
a l’hospital. Ella s’ha d’enfrontar amb 
les sospites per la seva mort. La con-
dició d’ella de dona transsexual su-
posa per a la família d’Orlando una 
completa aberració. La Marina haurà 
de lluitar per convertir-se en el que és: 
una dona forta, passional... fantàstica.

L’ESCRIPTOR D’UN PAÍS SENSE 
LLIBRES 
 
DIJOUS, 16 DE DESEMBRE, 
A LES 19.00 h

Guinea Equatorial es va independit-
zar d’Espanya fa 50 anys, i ara s’ha 
convertit en un dels països més aïllats 
d’Àfrica. Ens hi endinsem en compa-
nyia de l’escriptor més traduït del 
país, Juan Tomás Ávila Llorer, que el 
2011 va haver de refugiar-se a Espa-
nya per denunciar la dictadura de Teo-
doro Obiang, la més longeva del món. 
A través dels seus llibres descobrim 
un racó d’Àfrica que viu encara sota 
l’impacte de dos segles de dominació 
colonial. 

LA HIJA DE UN LADRÓN 
 
DIJOUS, 21 D’OCTUBRE,
A LES 19.00 h

La Sara (Greta Fernández) ha estat 
sola tota la seva vida. Té 22 anys i un 
nadó, té el desig de formar una famí-
lia al costat del seu germà petit i el 
pare del seu fill, Dani (Àlex Monner). 
El seu pare, Manuel (Eduard Fernán-
dez), després d’anys d’absència i en 
sortir de la presó, decideix reaparèi-
xer en les seves vides. La Sara sap 
que ell és el principal obstacle en els 
seus plans i pren una decisió difícil: 
allunyar-lo d’ella i del seu germà.

MY MEXICAN BRETZEL

DIJOUS, 11 DE NOVEMBRE, 
A LES 19.00 h

Diari íntim d’una dona de classe 
benestant, Vivian Barrett, il·lustrat per 
les filmacions casolanes del seu marit 
Lleó, un ric industrial, entre els anys 
quaranta i seixanta del segle passat. 
Un viatge a coll a través de la vella 
Europa. Un somni romàntic.

ACTIVITATS CULTURALS
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LES CHEMINS DE L’AMOUR

DIVENDRES, 19 DE NOVEMBRE,
A LES 18.00 h
Preu: entrada general 4,50 €
Infants de menys de 12 anys: gratuït

La soprano Carolina Fajardo, gua-
nyadora del Concurs Internacional 
de Música (CIM) de les Corts, junt 
amb el pianista Ricardo Estrada, ens 
passejaran pels camins de l’amor, in-
terpretan obres de Poulenc, Puccini, 
Catalani i Verdi, entre d’altres.

Carolina Fajardo, soprano
Ricardo Estrada, pianista

CICLE DE CLÀSSICA  
LES CORTS

COMMICERTO

DIVENDRES, 22 D’OCTUBRE, 
A LES 18.00 h
Preu: entrada general 4,50 €
Infants de menys 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

ACTIVITATS CULTURALS
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PIANO OBERT
Hores a convenir
Sala d’actes
Cal inscriure-s’hi prèviament

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

REVÊRIE

DIVENDRES, 17 DE DESEMBRE,
A LES 18.00 h
Preu: entrada general 4,50 €
Infants de menys de 12 anys: gratuït

Recital de piano comentat sobre 
música del compositor francès C. 
Debussy. Concert d’Olga Kobekina, 
reconeguda pianista russa que, a part 
de la seva trajectòria musical, treballa 
com a professora al Conservatori del 
Liceu.

Olga Kobekina, piano

ACTIVITATS CULTURALS
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ENTITATS

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 13.00 h, i de dilluns a dijous, 
de 17.00 a 20.00 h 
Més informació: 934 480 238 i 
www.bancsolidari.org 

Grup de Dol 
Parelles: dijous, de 17.00 a 20.00 h 
Mares i pares: divendres, de 17.00 a 
20.00 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 Catalana d’Afectats de 
Fibromiàlgia 
Primera visita, amb hora concertada 
al telèfon 650 405 701

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 la disposició tant d’entitats com de 
particulars i empreses. Són sales que 
s’adapten a diferents activitats: re-
unions, concerts, assajos musicals, 
tallers.
Consulteu-ne la disponibilitat i el pres-
supost: 
ccjosepmtriasipeitx@lleuresport.cat
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AGENDA CULTURAL DEL CENTRE CÍVIC I DE LA LUDOTECA LA TARDOR

SETEMBRE
Del 5 al 30 De 10.00 a 14.00 h i 

de 16.00 h a 20.00 h
Chefchaouen, la perla anyil de la Mediterrània Exposició Pàg. 24

OCTUBRE
Divendres, 1 A les 10.30 h Barcelona, màgica i misteriosa Sortida Pàg. 25

Del 4 al 29 De 10.00 a 14.00 h i 
de 16.00 h a 20.00 h

Ciutat sostenible Exposició Pàg. 25

Dimecres, 6 A les 19.30 h Despertem la nostra consciència: meditació 1a conferència Pàg. 28

Dissabte, 9 A les 11.00 h Contes solidaris Espectacle famíliar Pàg. 21

Dissabte, 9 A les 17.30 h Concert de piano, de Bach a Piazzolla Concert Pàg. 28

Dijous, 21 A les 19.00 h La hija de un ladrón Cinema Pàg. 29

Divendres, 22 A les 18.00 h Commicerto Clàssica Les Corts 
familiar

Pàg. 30

Dissabte, 23 A les 10.30 h Poblenou Sortida Pàg. 26

NOVEMBRE
Del 2 al 30 De 10.00 a 14.00 h i 

de 16.00 h a 20.00 h
L’art d’il·luminar Exposició Pàg. 25

Dijous, 11 A les 19.00 h My mexican Bretzel Cinema Pàg. 29

Dimecres, 17 A les 19.30 h Despertem la nostra consciència: meditació 2a conferència Pàg. 28

Dijous, 18 A les 19.00 h Mites i faules sobre l’alimentació Conferència Pàg. 27

Divendres, 19 A les 18.00 h Les Chemins de l’amour Clàssica Les Corts Pàg. 30

Dissabte, 20 A les 10.30 h Badalona modernista Sortida Pàg. 26

Dijous, 25 A les 19.00 h Una mujer fantástica Cinema Pàg. 29

Divendres, 26 A les 19.00 h Les veus silenciades Concert-conferència Pàg. 28

DESEMBRE
Del 2 al 31 De 10.00 a 14.00 h i 

de 16.00 h a 20.00 h
Fibromiàlgia, conviure amb ella Exposició Pàg. 25

Dijous, 2 A les 18.30 h Emociones del dolor Conferència-documental Pàg. 27

Dimecres, 15 A les 19.30 h Despertem la nostra consciència: meditació 3a conferència Pàg. 28

Dijous, 16 A les 19.00 h L’escriptor d’un país sense llibres Cinema Pàg. 29

Divendres, 17 A les 10.30 h La Rambla de Barcelona. Història i patrimoni Sortida Pàg. 27

Divendres, 17 A les 18.00 h Revêrie Clàssica Les Corts Pàg. 31

Dimecres, 22 A les 17.30 h Tió de Nadal Espectacle famíliar 
i cagatió

Pàg. 21
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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 9.00 a 
21.30 h
Dissabtes, de 9.00 a 14.00 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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