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PROGRAMA D’ACTIVITATS CULTURALS I D’INNOVACIÓ SOCIAL
SETEMBRE-DESEMBRE 2021
Hem dissenyat una programació d’activitats culturals i d’innovació social atenent
una normalitat. És possible que, amb motiu de la covid-19, la programació es
vegi alterada. Anirem actualitzant la nostra informació amb les últimes notícies i
adequacions de la normativa al nostre espai web: https://ajuntament.barcelona.
cat/ccivics/perequart 				
Recordem que, per qüestions d’aforament, és important que feu inscripció prèvia
de qualsevol de les activitats descrites, tot i que siguin gratuïtes. Si no us heu
registrat mai al nostre equipament, ho haureu de fer prèviament i després ja us
podreu inscriure a les activitats en què vulgueu participar. També, si fos necessari,
podreu inscriure-us a les activitats de manera presencial.
Les inscripcions a les activitats es podran fer a partir de 15 dies abans de la data
de l’activitat.
Agrairem també que, en cas que decidiu no venir a alguna activitat a la qual us
hàgiu inscrit, us doneu de baixa per alliberar la plaça i que pugui venir una altra
persona.
Voleu rebre informació de les nostres activitats? Entreu al web: https://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/perequart i subscriviu-vos al butlletí digital. Setmanalment
rebreu les nostres propostes d’activitats.
Us esperem amb ganes i il·lusió en aquesta nova programació!

G
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ACTIVITAT GRATUÏTA
Foto portada: Pixabay

3

Hora: 18 h
(obertura al públic a les 17.45 h)
*Per a més informació dels espectacles
BDC, vegeu l’apartat d’espectacles del
Barcelona Districte Cultural

DIVENDRES, 22 D’OCTUBRE
Professional: Jordi Folck, escriptor, dramaturg, actor, publicista...

DIVENDRES 29 D’OCTUBRE

DIVENDRES 17 DE DESEMBRE

Professional: Cia. A pescar!

Professional: Cia. Lali BeGood

ESPECTACLE BDC: LA GALLINA
DELS OUS D’OR

DIJOUS 7 D’OCTUBRE
Professional: Dr. Jordi Díaz Marcos, NanoDivulga de la UB.
A partir de 6 anys
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ESPECTACLE BDC: EL JARDÍ
SECRET

El 2021 és l’any de l’alimentació saludable
i sostenible, i per aquest motiu us volem
presentar “Quins pebrots!” un espectacle
escrit per Jordi Folck i interpretat per la
clown Marisol Casas que esdevé una deliciosa amanida. Bon profit!
Basat en el llibre del Jordi Folck Un consomé de contes premiat per l’Institut Català
del Consum, i publicat per La Galera.

ESPECTACLE CIENTÍFIC:
AFM MAN

DIVENDRES 19 DE NOVEMBRE
Professional: Cia. Zum-Zum Teatre
A partir de 4 anys
Foto: Jordi Folck

Al 2021 coincideixen dues fites clau en
l’evolució de la microscòpia a la nano
escala: el 90è aniversari del primer microscopi electrònic, i el 40è aniversari
del primer microscopi de Sonda Pròxima.
A l’espectacle científic AFM MAN explorarem el món invisible de les nanotecnologies a través de les eines que ens les
permeten veure, les microscòpies.

ESPECTACLE BDC: EL GECKO
CON BOTAS

Foto: Cia. A pescar!

ESPECTACLES INFANTILS

QUINS PEBROTS!

Foto: Cia. Zum-Zum Teatre

Dins el protocol del centre pel que fa a
la prevenció i seguiment amb motiu de la
covid-19, és imprescindible que totes les
persones assistents s’identifiquin en entrar a l’equipament i facilitin un número de
telèfon de contacte.

ESPECTACLES INFANTILS / PETIT CINECLUB

Foto: Cia. Lali BeGood

PROGRAMACIÓ CULTURAL SETEMBRE/DESEMBRE
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PETIT CINECLUB / DIADES, FESTES I TRADICIONS

Hora: 18 h (obertura al públic a les 17.45
h)
Petit Cineclub és una proposta de cinema
familiar que forma part del cicle Barcelona
Districte Cultural. Una cita mensual per
apropar el cinema als infants a través de
pel·lícules d’animació.

DIVENDRES 8 D’OCTUBRE

DIADES, FESTES I
TRADICIONS

G

DIA INTERNACIONAL DE LA GENT
GRAN: GRAN CAMINADA PER A
LA GRAN GENT!

FESTA MAJOR: COM
FER UNA BONA FOTO!

ACTIVITAT NADAL: CAGA TIÓ

DILLUNS 11 D’OCTUBRE		

A les 17.30 h
Professional: Cia. En Clau de Clown
Organitza: Centre Cívic Pere Quart i
Ludoteca La Tardor

DIMECRES 22 DE DESEMBRE

A les 19 h
Professional: Aitor Rodero, fotògraf professional.

DIVENDRES 8 D’OCTUBRE

Aprofitant que aquests dies tenim al Centre l’exposició “Puber”, de la fotògrafa Tanit
Plana, donem la possibilitat de conèixer
aquells aspectes i consells importants que
ens ajudaran a fer una bona fotografia. Activitat 100% participativa!

A les 10 h
Lloc: Plaça Comas
Organitzat pel Centre Cívic Joan Oliver
“Pere Quart” i el Casal de Gent Gran de
Pere Quart

Foto: CCPereQuart

PETIT CINECLUB

DIADES, FESTES I TRADICIONS / ESPECTACLES I CONCERTS

DIVENDRES 5 DE NOVEMBRE

*Consulteu-ne la programació específica
al web del centre.

Foto: Pixabay

Foto: CCPereQuart

DIMARTS 21 DE DESEMBRE

FESTA MAJOR: SOPAR DE
DONES DE LES CORTS
DIVENDRES 8 D’OCTUBRE
A les 21 h

FESTA MAJOR: LÍRICA PER A LA
GENT GRAN
DIUMENGE 10 D’OCTUBRE
A les 17.30 h
Professional Promusic
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ACTIVITAT SOLIDÀRIA: AQUEST
NADAL… CAP INFANT SENSE REGAL!
DIUMENGE 12 DE DESEMBRE
D’11 a 14 h
A càrrec de: One & Friends
Tornem a organitzar una ballada de Country per a la tradicional campanya de recollida de joguines del centre.

ESPECTACLES I
CONCERTS

G

ESPECTACLE POÈTIC: RECITAL
POÈTIC, AUDIOVISUAL I MÚSICA EN DIRECTE. PRESENTACIÓ
LLIBRE PEL CAMÍ DELS ÀLBERS
'T

SA

DIVENDRES
PO17 DE SETEMBRE
A les 19O
hS

P

A càrrec de: Rodolfo del Hoyo, poeta.
L’escriptor Rodolfo del Hoyo ens presenta el llibre de poesia i fotografia:
Pel camí dels àlbers. Fotografies de
Míriam G. Troncho.
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ESPECTACLES I CONCERTS / BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

La investigació artística porta el Rodolfo i
la Míriam a explorar nous conceptes com
ara la sensació que tenen com a éssers
poètics d’estar vivint diversos temps alhora. Què pot passar quan aquestes ànimes, de vegades contradictòries, entren
en contacte?

Aquest espectacle narra les aventures
d’un clown que decideix anar a pescar.
Però aviat descobreix que és una pràctica
que està molt lluny de les seves possibilitats. Gairebé sense fer servir paraules,
atrapa els espectadors grans i petits amb
els seus intents frustrats de fer realitat el
seu desig, fins que, atret pel fons del mar,
se submergeix en les aigües i hi descobreix un nou món. Aquest món marí sorgeix des del darrere d’una gran pantalla i
es construeix a través de la poesia del teatre d’ombres, en què interactuen siluetes
retallades, projeccions d’efectes lumínics i
la silueta del clown convertit en una ombra
més. En aquest nou món se succeeixen
les trobades amb les espècies autòctones
que omplen el mar de riquesa i bellesa,
però també els encontres amb espècies
no autòctones i amb l’horror dels plàstics i
altres deixalles llençades al mar, que ens
faran reflexionar sobre els inconvenients
de la contaminació. Un espectacle que no
perd mai la frescor de doble divertiment
clownesc i poètic i que sorprèn pel magnífic treball dels tres artistes que, des de la
interpretació, la creació d’ombres i projeccions i l’acompanyament sonor i musical,
aconsegueixen integrar un missatge ecologista per a tota la família.

DIVENDRES 3 DE DESEMBRE
A les 18 h
A càrrec d’ INVICTUS DANCE COMPANY
Una obra basada en les experiències
personals de cada integrant d’Invictus.
Un viatge emocional on la desesperació,
l’ansietat, la por i la frustració es convertiran en companyes de viatge. L’esforç i
la constància seran les nostres aliades i
cada obstacle el convertirem en una oportunitat.

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

GALERIA
DIVENDRES 15 D’OCTUBRE
Professional: Jose Maldonado
A les 19 h
Es defineix com un espectacle contemporani i multidisciplinari on es combinen tres
llenguatges: la dansa, que utilitza com a
eix inicial el flamenc; la plàstica, amb exposició d’obra pictòrica i creació en directe
d’una nova obra, i el llenguatge audiovisual, amb una peça interactiva que uneix
els tres llenguatges.

Foto: Jose Maldonado

INVICTUS, sense límits, tracta de com
afrontem situacions adverses, de canvis,
de tornar a començar, aprendre, escoltar,
reinventar-se, acceptar-se i estimar-se.
Parla de viure!

ClCLE BARCELONA
DISTRICTE CULTURAL
L’Institut de Cultura de Barcelona posa
a l’abast de la ciutadania, i en centres
de proximitat com són els centres cívics,
una programació de companyies i grups
artístics de qualitat, amateurs en vies de
consolidar-se i professionals, amb una varietat de llenguatges artístics.

EL GECKO CON BOTAS
DIVENDRES 29 D’OCTUBRE
Professional: Cia. A pescar!
A les 18 h
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LA GALLINA DELS OUS D’OR

d’or. Us imagineu si us passa a vosaltres?
“La gallina dels ous d’or” és una història
que conta que el diners són un cuento.

SERÀ EL NOSTRE SECRET
DIVENDRES 26 DE NOVEMBRE
A les 19 h
Professional: Cia. La planeta
Més de 16 anys
Una de cada cinc persones a Catalunya
ha patit algun tipus de violència sexual
durant la seva infància. Malgrat que els
abusos a menors tenen conseqüències
físiques, emocionals i psicològiques per a
tota la vida, segueix imperant-hi el silenci.
Les dades diuen que el vuitanta per cent
dels abusos es cometen en l’entorn familiar o de confiança de l’infant. Així, doncs,
què passa quan la casa que t’hauria de
protegir es converteix en la teva presó?
A través d’aquest espectacle transmetem
les vivències de persones que han patit
l’experiència de l’abús per poder comprendre i sensibilitzar-nos: la paraula dita ens
fa prendre consciència, evidencia l’abús
de l’agressor, la covardia dels encobridors
i sacseja els valors de la nostra societat.
Col·loqui postfunció amb una especialista
que contextualitza la temàtica per poder
reflexionar i posicionar-nos-hi.

DIVENDRES 19 DE NOVEMBRE
A les 18 h
Professional: Cia. Zum-Zum Teatre

Foto: Cia. Sala La planeta

INVICTUS SENSE LÍMITS

No us perdeu l’oportunitat de viure
aquests espectacles i connectar amb els i
les artistes, amb qui podreu tenir una petita conversa en acabar l’espectacle.

Us agraden els diners? Molt? Els grangers d’aquesta història no perdien el
temps pensant en els diners i sempre
repartien el poc que tenien amb qui més
ho necessitava, però un dia va arribar una
gallina a la seva granja i va pondre un ou
9

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

DIVENDRES 10 DE DESEMBRE
A les 19 h
Professional: Junyi Sun / Kernel Dance
Theatre
Més de 16 anys

“Sabies que Bruce Lee va ser campió de
txa-txa-txa?” Així comença a descriure
Junyi Sun el seu primer projecte en solitari, nascut de la seva curiositat per aquest
popular personatge dels anys setanta,
que per a moltes persones és considerat,
encara avui, un mite. El ballarí i coreògraf
tracta el tema de la identitat a través de
l’heroi de les arts marcials. «Bruce Lee
era un home de petita alçada i practicant
d’un estil d’arts marcials poc estès mundialment en la seva època. Com un home
tan “petit” a través d’una cosa tan “petita”
com uns cops de puny i unes puntades
pot transformar-se en un bé de consum
tan estès?» Per a molts, Bruce Lee és
un superheroi en tota regla. En el seu
espectacle, Junyi Sun analitza els punts
de connexió i paral·lelismes que té amb
Bruce Lee, des de l’origen, el recorregut
professional o el procés personal, fins als
seus ideals, objectius o desitjos. A més
a més de la famosa frase “be water, my
friend”, Lee també deia que el més difícil
era expressar-se a través del moviment
de manera honesta, sense mentir-se a
un mateix. Ell no volia que l’imitessin, sinó
que cadascú pogués crear el seu propi
sistema de moviment. Seguint les paraules del mestre, Junyi Sun va començar a
investigar i descobrir el seu propi moviment l’any 2015 i, tot i que al començament va travessar zones de foscor i va
revelar espais de desordre, caos i tristesa,
aquesta cerca el va portar a moments de
10

la gestió de les emocions, la grandesa de
l’amor, el materialisme… temes que amb
bones dosis d’humor transiten pel funky,
el reggae, l’ska, el rock, el folk, la ranchera
o el dixieland.

superació i alegria. Avui dia comparteix
amb Bruce Lee l’objectiu de trobar-se a si
mateix a través del moviment, en aquest
cas, a través d’un llenguatge escènic que
integra la dansa contemporània, el teatre
i les arts marcials. I això és el que veurem
en l’espectacle Am I Bruce Lee?, una proposta molt personal sobre la identitat que
se situa a mig camí entre la dansa i les
arts marcials.
Foto: Junyi Sun / Kernel Dance Theatre

AM I BRUCE LEE ?

CICLE DONES DEL MÓN / EXPOSICIONS

CICLE CINEMA DONES
DEL MÓN: DONA I VALORS
RURALS
G

Hora: 18 h
Organitzat per la Taula de Dones les Corts
Amb el suport de Docs Barcelona i del
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Les inscripcions a les activitats es podran
fer a partir de 15 dies abans de la data de
l’activitat.

DIVENDRES 17 DE DESEMBRE

Explorar les diferents realitats de les dones al món a través del cine o el documental ens serveix com a finestra per conèixer els reptes que enfrontem, educar-nos
i animar-nos a participar activament en la
consecució d’una societat més igualitària.

A les 18 h
Professional: Cia. Lali BeGood
Tots públics

HONEYLAND

EL JARDÍ SECRET

La banda catalana enfocada al públic familiar estrena El jardí secret; un disc multi
estil i optimista que posa el focus en les
vivències interiors i les emocions. Escrit
entre 2020 i inicis de 2021, una època de
gran intensitat emocional, les lletres parlen de les coses que ens passen per dins.
“El jardí secret” és, de fet, l’interior d’un
mateix. Aquella part que és només teva
i que cal guardar com un tresor i cultivar
com un jardí. De nou, un disc de música
familiar i transversal que aconsegueix tocar a petits i grans amb temàtiques com la
importància d’equivocar-se, l’aquí i l’ara,

DIMECRES 20 D’OCTUBRE

INNOVA CULTURA: ESPAIS
DE CO- CREACIÓ
PARELLES ARTÍSTIQUES
DIMECRES 29 DE SETEMBRE
A les 17 h
A càrrec de: Montse Rigol, grup Centre
d’Higiene Mental de les Corts.
El projecte “Parelles artístiques” està latent al CC Pere Quart. En aquest cas es
presentarà la propera edició del 2022, i
s’aprofitarà per demanar la participació de
tots i totes les artistes que vulguin afegirse a aquest interessant projecte artístic.

EXPOSICIONS

G

TERRITORI CIRCORTS
DEL 14 AL 30 DE SETEMBRE
A càrrec de: Fotògrafs del grup del Centre
d’Higiene Mental
Una exposició fotogràfica que vol que visquem novament la màgia del circ en format petit on podem comprovar de molt a
prop “El més difícil encara!”.

O QUE ARDE
DIMECRES 17 DE NOVEMBRE
EL OLIVO			
DIMECRES 15 DE DESEMBRE
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EXPOSICIONS / NIT EUROPEA DE LA RECERCA

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
DE L’EXPOSICIÓ: INAUGURACIÓ I
ACTUACIÓ

DIMARTS 14 DE SETEMBRE
A les 18 h
A càrrec de: Fotògrafs del grup CHM.
Els creadors d’aquestes fotografies que
donen forma a l’exposició ens explicaran la seva experiència. Comptarem amb
l’actuació especial de Kiki Vita; clown, comediant i artista de circ reconegut a nivell
internacional.

”Puber” és una mirada a l’adolescència actual. A través de fotografies i instal·lacions
artístiques, la Tanit estableix unes
col·laboracions amb els nois i noies per
explorar l’adolescència i especialment les
seves pràctiques socioculturals, amb la intenció de crear col·lectivament.

DIMECRES 15 DE SETEMBRE
A les 18 h
Autoria: Tanit Plana
*Consulteu-ne el programa específic al
nostre web a partir del 13 de setembre.

Foto: Kiki Vita

DEL 9 DE NOVEMBRE AL 10 DE
DESEMBRE

PUBER
DEL 15 DE SETEMBRE AL 29
D’OCTUBRE
Autoria: Tanit Plana
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Autoria: Álvaro de la Peña, coreògraf titulat per l’Escola Superior d’Art Dramàtic i
Dansa de Barcelona (Institut del Teatre)
en l’especialitat de pedagogia de la dansa.
”Barris en dansa” és un projecte viu on
qualsevol persona que ho vulgui pot accedir a la dansa d’una manera pràctica. Com
diu el seu fundador Álvaro de la Peña,
“viu la dansa sense cap altre requisit que
voler-ho fer”.
Iliacam, la companyia de dansa liderada
per Álvaro de la Peña, va celebrar l’any
2020 els deu anys del projecte “Barris en
dansa”. Aquesta exposició col·lectiva ens
mostra un recorregut fotogràfic pels diferents projectes i espectacles de “Barris en
dansa” per Catalunya. D’aquesta manera
ens donen a conèixer una experiència
creativa comunitària i transformadora amb

Artista: Eva Fajardo
Un dolç comiat a l’exposició amb l’actuació
del nostre grup de dansa: “ En moviment”.
Fins aviat, “Barris en dansa”!

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
DE L’EXPOSICIÓ: PRESENTACIÓ

BARRIS EN DANSA 2010 / 2020 UN
RECORREGUT VITAL

*Consulteu altres activitats complementàries a la programació específica al web
del centre.

les vivències emocionals dels participants.

Foto: Álvaro de la Peña

EXPOSICIONS

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
DE L’EXPOSICIÓ: PRESENTACIÓ
DILLUNS 8 DE NOVEMBRE
A les 19 h
Artista: Judith Chacón, ballarina professional
La nostra col·laboradora Judith Chacón
es prepararà una coreografia especial per
donar la benvinguda al centre a l’exposició
“Barris en dansa”.

CLUB JERONI DE MORAGAS
DIMARTS 16 DE NOVEMBRE
A les 18 h
El Club Jeroni de Moragas amb la gimnàstica rítmica ens fa una mostra del seu
art per fer una mica més gran l’exposició i
participació a “Barris en dansa”.

EN MOVIMENT
DIJOUS 9 DE DESEMBRE
A les 18 h

ALERTA. INSTALACIÓ PEL 25 N.
CONTRA LA VIOLÈNCIA
MASCLISTA.
DE L’11 AL 26 DE NOVEMBRE
Dijous 11 de novembre, a les 18 h
Autoria: Dones de les Corts
Inauguració: dijous, 11 de novembre
*Consulteu el programa específic al nostre
web a partir del 9 de novembre
La Taula de Dones de Les Corts instal·la
un estenedor on penjar frases que son
testimonis de la violència de gènere vigent a la nostra societat.
Violència que sentim, que escoltem , que
diem i que ens diuen.
Agressions que queden enregistrades en
cançons, refranys, dites populars i acudits
que perpetuen la opressió vers el nostre
gènere.

NIT EUROPEA DE LA
RECERCA A PERE QUART
TAULA RODONA: #UNCAFÈAMB...
YOUNG IT GIRLS - ÈTICA EN LA
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
DIMECRES 22 DE SETEMBRE
De 20 a 21 h
A càrrec de: Associació Young IT Girls
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NIT EUROPEA DE LA RECERCA

Taula Rodona on explicarem què és la
intel·ligència artificial i algunes de les seves aplicacions. A través d’un Kahoot! interactuarem amb les oients per conscienciar
dels possibles biaixos a la programació
en intel·ligència artificial. Disposarem d’un
panell de cinc persones que inclourà dones professionals, acadèmiques i estudiants vinculades amb la Intel·ligència Artificial per comentar sobre aspectes ètics.
Finalment, respondrem preguntes i interactuarem amb el públic sobre possibles
solucions als problemes comentats durant
la taula.

CONFERÈNCIA: DESMUNTANT EL
LEGO: A LA CERCA D’UNA CURA
PER LES MALALTIES NEURODEGENERATIVES
DIMECRES 22 DE SETEMBRE
De 21 a 21.20 h
A càrrec de: Salvador Ventura (Universitat
Autònoma de Barcelona)
Xerrada divulgativa sobre l’origen de les
malalties neurodegeneratives i de les iniciatives per buscar fàrmacs que les puguin
aturar.

CONFERÈNCIA: JUGUEM AMB
SABÓ? COM “MATAR” AL VIRUS
DIMECRES 22 DE SETEMBRE
De 21.20 a 21.40 h
A càrrec de: Jordi Esquena (Institut de
Química Avançada de Catalunya (IQAC,
CSIC)
Es presentarà amb una conferència divulgativa les propietats i aplicacions dels
compostos tensioactius. Es mostraran
14

NIT EUROPEA DE LA RECERCA

gravacions d’experiments visuals, per
il·lustrar les propietats dels tensioactius,
i com aquests formen part de productes
molt útils del nostre entorn, que ens faciliten una millor qualitat de vida, adaptada a la nostres necessitats. Es mostrarà
la capacitat que tenen els tensioactius
d’inactivar microorganismes infecciosos,
com per exemple els virus, respectant el
medi ambient.

CONFERÈNCIA: SALVANT VIDES!
DIMECRES 22 DE SETEMBRE
De 21.40 a 22 h
A càrrec de: César González Griñán (UB/
BSC/CSIC-IQAC)
Definició de models 3D per a la determinació de molècules petites impossibles de
descobrir per cap altre mètode.

QUIN ÉS EL DIA A DIA D’UN DOCTORAND?
DIJOUS 23 DE SETEMBRE
De 20 a 21 h
A càrrec de: Doctorands de l’ICMAB.
Molta gent no sap en què consisteix el dia
a dia del personal investigador, i encara
menys dels que fan la tesi doctoral. Com
es treballa en un laboratori? Com vénen
les idees? Com es publica? Es treballa
sol, o en grup? En aquesta taula rodona,
alguns doctorands de l’ICMAB explicaran
quin és el seu dia a dia al centre, i acostaran la ciència al públic, perquè vegin com
és el dia a dia de la ciència.

SANTIAGO RAMON Y CAJAL, UN
CIENTÍFIC ARTISTA
DIJOUS 23 DE SETEMBRE
De 21 a 21.20 h
A càrrec de: Esther Gratacòs Batlle (Institut de Química Avançada de Catalunya
– IQAC-CSIC)
Xerrada que fa un recorregut per la història de la neurociència fins a Santiago
Ramón y Cajal, un dels dos únics premis
Nobel de Medicina espanyols i l’únic que
va fer tota la seva carrera científica des
d’aquí. A més, va ser un científic que va
fusionar la seva passió per dibuixar amb
la seva infinita curiositat, i això el va portar a dedicar-se tan fermament en la descripció del sistema nerviós que va canviar
la història de la humanitat amb les seves
descobertes. Es pretén donar a conèixer
la genialitat d’aquest personatge, tota la
tasca que va dur a terme els anys que va
passar a Barcelona i entendre la importància dels seus descobriments.

PRESENTING THE PLURIVERSE: A
WORLD IN WHICH MANY WORLDS
FIT
DIJOUS 23 DE SETEMBRE

increasing amount of local, radical alternatives throughout the world. These include
buen vivir, radical ecological democracy,
transition towns, (eco-)feminisms, Ubuntu,
the commons, degrowth, environmental
justice movements and social and solidarity economies, amongst many others.
However, these alternatives are often articulated in isolation and too little efforts
are directed towards building bridges between them – in both theory and practice.
Recently, many calls have been issued for
what the Zapatistas call the ‘Pluriverse’ –
or a world in which many worlds fit – but
the transitions towards such a political horizon remain to be explored. This activity
seeks to approach the Pluriverse from a
decolonial feminist perspective, as a way
of imagining news ways of theorizing and
generating transformative collective action
that can help us move beyond the current
system whilst decolonizing knowledge
and power within academia and activism.
To gain a better understanding of how to
articulate a wide variety of systemic alternatives in intersectional, transversal and
transformative ways, this activity will also
present existing convergence processes
of alternatives from the ‘Global South’ and
the ‘Global North’ such as the Global Tapestry of Alternatives (https://globaltapestryofalternatives.org/)

De 21.20 a 21.40 h
A càrrec de: Marta Music (Universidad Autònoma de Barcelona)
*Aquesta conferència es farà en anglès.
Against the backdrop of the current civilizational crisis – generated by a global
societal project based on coloniality, modernity, patriarchy, capitalism, racism,
anthropocentrism, state-ism and heteronormativity – the struggles for the defence
of territories and life are giving rise to an
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De 21.40 a 22 h
A càrrec de: Marc Teixidó Planes (IDAEACSIC )
El ràpid creixement de la població,
l’expansió de la urbanització i el canvi
climàtic suposen un repte per al subministrament d’aigua potable de les ciutats
tradicionals. La recollida d’aigües pluvials a través de sistemes de recàrrega
d’aqüífers gestionats (MAR o Managed
Aquifer Recharge) podria reposar els recursos d’aigua subterrània sobreexplotats tot augmentant el subministrament
d’aigua urbana. No obstant això, el vessament de les aigües pluvials urbanes sovint
transporta una miríada de contaminants
(per exemple, nutrients, metalls, traces de
substàncies orgàniques i patògens), que
perjudiquen a aquestes masses d’aigua
receptores. Per millorar el rendiment del
tractament de les infraestructures verdes
convencionals, proposem una combinació
innovadora de biofiltració amb geomedis
reactius sostenibles, de baix cost i baix
consum energètic, per tal de complir la
Nova Agenda Urbana de les Nacions Unides.

BALLANT AMB NANOPARTÍCULES

Del 12 al 21 de novembre se celebrarà a
Catalunya la 26a edició de la Setmana de
la Ciència.

DIVENDRES 12 DE NOVEMBRE

EXPOSICIÓ: DEL MÓN MACRO AL
MÓN NANO: L’INCREÏBLE MÓN
DELS INSECTES

Un espectacle on a través de dansa,
poesia, audiovisual i música es presenta
i representa el món nanomètric.

A les 18 h
Professional: Institut de Nanociència i Nanotecnologia de la UB.

DEL 12 AL 19 DE NOVEMBRE
Horari: de 10 a 14 i de 16 a 20 h
Professional: Aranzazu Villuendas (CCITUB) i Jordi Díaz (IN2UB, CCITUB)
Foto: Pixabay

DIJOUS 23 DE SETEMBRE

SETMANA DE LA CIÈNCIA

El món dels insectes ens amaga uns secrets amb increïbles propietats. Des de
milers de sensors com a ulls, ales que no
es mullen, sensors físics i químics i moltes
coses amagades més que hem pogut fer
visibles gràcies a les microscòpies.

ENGINY ENTRE FOGONS
DILLUNS 15 DE NOVEMBRE

Foto:Pixabay

RESILIÈNCIA HÍDRICA URBANA:
INFRAESTRUCTURES
VERDES
D’AIGÜES PLUVIALS

CIÈNCIA

Florence Parpart, inventora de la nevera
elèctrica; Amanda Jones, inventora de
l’envasat al buit, o Melitta Bentz, creadora
inventora dels filtres de cafè.

ELS ARTRÒPODES: ELS GRANS
DESCONEGUTS
DIMARTS 16 DE NOVEMBRE
A les 19 h
Professional: Berta Caballero, conservadora en el Museu de Ciències Naturals de
Barcelona.
Els artròpodes, tot i que inclouen el 80%
de les espècies animals conegudes en el
planeta, són els grans desconeguts. Presenten esquelet extern, potes articulades
i adaptacions ben peculiars vistes des
d’una perspectiva “nano”. Insectes, aràcnids, centpeus, milpeus i crustacis componen aquest ampli món dels artròpodes,
habiten a gairebé tots els biomes de la
Terra i duen a terme totes les estratègies
tròfiques que us pugueu imaginar.

A les 18 h
Professional: Núria Salán, química catalana, doctora en ciència dels materials i
enginyeria metal·lúrgica, professora de
la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) i l’actual presidenta de la Societat
Catalana de Tecnologia (SCT)

Foto: Pixabay

NIT EUROPEA DE LA RECERCA / CIÈNCIA

La Taula de Dones de les Corts, dins la
Setmana de la Ciència 2021, vol aproparse a la relació que han tingut algunes dones científiques i inventores al llarg de la
història amb els avenços a la cuina. Núria
Salán ens aproparà a la història d’aquests
enginys femenins. I ho farà passant per
Elisabeth Hawks, inventora del forn de
convecció; Beulah Louise Henry, creadora de l’obrellaunes i del congelador;
16

17

CIÈNCIA

CIÈNCIA / GENT GRAN

MICROSCÒPIES SPM: 40 ANYS
REVELANT EL MÓN INVISIBLE

NANOTAPES

(presencial i en directe pel canal
YouTube: CC Pere Quart)

A les 19 h
Professional: Dr Jordi Díaz Marcos, NanoDivulga de la UB.
NanoTapes combina cuina amb la divulgació de la ciència i la nanotecnologia.

DIVENDRES 19 DE NOVEMBRE

DIJOUS 18 DE NOVEMBRE
A les 19 h
Professional: Pedro Serena (ICMM-CSIC),
Maria Tenorio (ICN2). Modera Jordi DíazMarcos (UB, CCITUB/IN2UB)

El menú està comentat i integra els plats
que es degustaran amb explicacions científiques relacionades amb els components
químics, colors, etc., presents en els plats.
Desenvolupament del menú a la carta
amb integració dels conceptes científics
de manera senzilla per a les persones assistents.

Al 1981, als laboratoris IBM de Zuric es
va poder veure la primera imatge d’àtoms
gràcies a un microscopi. Quaranta anys
després, les microscòpies STM i les seves
germanes petites, les microscòpies AFM,
han revolucionat el món de les nanotecnologies. Un dels primers països on es va
treballar amb aquestes microscòpies va
ser Espanya, gràcies a un dels seus descobridors, H. Rorher.
A l’entrevista, explicarem el viatge ple
d’anècdotes de Rorher a Espanya, gràcies a un investigador que el va conèixer
de primera mà, Pedro Serena. També explorarem el passat, present i futur de les
microscòpies.

ACTIVITATS PER A LA GENT
GRAN
G

Temàtiques tractades amb humor, sensibilitat i rigor científic, tenen el propòsit no
sols de despertar l’interès, sinó de proporcionar un coneixement útil.

DEL 3 D’OCTUBRE AL 12 DE
DESEMBRE

TALLER DE CORAL

Dijous de 10.30 a 12.30 h
Coral de gent gran, especialitzada en
cançons de pel·lícules.

Aquesta activitat té una clara dimensió divulgativa, mitjançant una posada en escena atractiva i entretinguda.

CELEBRA LA CASTANYADA!
ESPECTACLE FAMILIAR
CIENTÍFIC: AFM MAN

DIJOUS 28 D’OCTUBRE		
A les 17.30 h

Foto: Jordi Díaz-Marcos

DIJOUS 7 D’OCTUBRE
A les 18 h
A càrrec de: Dr Jordi Díaz Marcos, NanoDivulga de la UB.

CONCERT DE NADAL
DIJOUS 23 DE DESEMBRE
A les 17.30 h				
Professional: Coral de Pere Quart

Al 2021 coincideixen dues fites clau en
l’evolució de la microscòpia a la nanoescala: el 90è aniversari del primer microscopi electrònic, i el 40è aniversari del
primer microscopi de Sonda Pròxima. A
l’espectacle científic AFM MAN explorarem el món invisible de les nanotecnologies a través de les eines que ens el permeten veure, les microscòpies.

DIUMENGE 21 DE NOVEMBRE
A les 18 h
Conferència interactiva teatralitzada
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Avui dia, infinitat d’aliments ocupen les
prestatgeries dels supermercats amb
l’objectiu de satisfer les necessitats dels
diferents consumidors. Els més populars,

Foto: Jordi Díaz-Marcos

Foto: Jordi Díaz-Marcos

HIPÒCRATES EN EL
SUPERMERCAT
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els superaliments i els aliments funcionals
que diuen aprofitar el potencial de la Naturalesa per a posar-la al nostre servei.
Aliments per a aprimar o no engreixar, per
a estar bells, o prevenir i curar malalties.
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AGENDA CULTURAL SETEMBRE 2021
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AGENDA CULTURAL OCTUBRE 2021
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AGENDA CULTURAL NOVEMBRE 2021
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AGENDA CULTURAL DESEMBRE 2021
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MAPA

METRO: L5 Badal - L3 Les Corts
BUS: H8, H10, 52, 54, 70, V3, D20, N2, N3, N14
BICING: a 50 metres
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ADREÇA

HORARIS

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

Horari de la recepció del centre:
De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 i de
16.00 a 21.00 h
Horari d’obertura del Centre:
de dilluns a divendres, de 9.00 a 23.00 h
Dissabtes i diumenges, de 10.00 a 14.00 h

INFORMACIÓ ADDICIONAL

PER A MÉS INFORMACIÓ

Adaptat per a persones amb
mobilitat reduïda

ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
perequart

A/e: perequart@lleuresport.cat
Facebook: Centre Cívic Joan
Oliver Pere Quart
Twitter: @CCPere Quart

@BCN_LesCorts

