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El Centre Cívic Matas i Ramis és un equipament municipal, referent cultural 
del barri d’Horta, que disposa d´una àmplia oferta de propostes culturals 
per al barri i/o la ciutat com concerts, espectacles, expos, entre d´altres.
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AGENDA         

GENER

FEBRER

Dimecres 12 19.30 h Inauguració “El nom és pols 
d’estrella”. Mirada Pilot Arts visuals

Dissabte 22 11.30 h Mia i el lleó blanc Cinema familiar

Divendres 28 19 h Alícia Daufí - El Barroc per 
a tecla

Concert-Música 
clàssica

Divendres 4 20 h La prenda roja - Flamenco 
en rojo Concert BDC

Divendres 11 19 h La cultura dels rude boys,
amb Olga Ábalos Xerrada IN-EDIT

Divendres 11 19.30 h Rudeboy: the story of Trojan 
Records

Documental musical 
IN-EDIT

Dissabte 12 11.30 h La família Mozart Taller musical per a 
famílies

Dijous 17 19.30 h
Inauguració “Machona. 
Viajes desviados”. Projecte 
Pankhurst

Arts visuals

Divendres 18 19 h PARÍS - Trio InCanti Concert-Música 
clàssica

Divendres 25 16.30 Carnavalet: xocolata,
disfresses i Lali BeGood! 

Activitat i Concert 
familiar

Dissabte 26 11.30 h Zog i els doctors voladors Petit Cineclub

MARÇ

Dijous 3 19 h TextograQuizz 
Concurs de                  
preguntes de                   
fotografia i literatura

Divendres 4 20 h Irene Reig Trio - Mira Concert BDC

Dissabte 5 11.30 h La finestra indiscreta Projecció i taller en 
família

Dijous 10 19 h Marea Lila de Rodautors - 
Micro obert

Concert Cançó 
d’autor

Divendres 11 19 h Concert de Gòspel amb Mas 
Gospel Concert IN-EDIT

Divendres 11 19.30 h Amazing Grace Documental musical 
IN-EDIT

Dijous 17 18.30 h Salut emocional en els joves i 
els infants en la mort i el dol Xerrada familiar

Divendres 18 19 h VENÈCIA - Vivaldi i Venècia Xerrada-Música 
clàssica

Divendres 25 19 h Barcelona Obertura Concert-Música 
clàssica

Dissabte 26 11.30 h Al sostre del món Petit Cineclub
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ACTIVITATS
CULTURALS         

MÚSICA

CANÇÓ D’AUTOR

BARCELONA DISTRICTE
CULTURAL

IN-EDIT ON TOUR

MÚSICA CLÀSSICA

ALTRES PROJECTES          
CULTURALS

EXPOSICIONS

MÚSICA

CANÇÓ D’AUTOR

MAREA LILA DE RODAU-
TORS MICRO OBERT 
Dijous, 10 de març, a les 19.00 h
El col·lectiu Marea Lila de l’as-
sociació de cantautors/es Ro-
dautors crea un espai de micro 
obert per a totes les assistents 
que vulguin participar per tal de 
visibilitzar la lluita feminista als 
escenaris. Activitat emmarcada 
en el Cicle de Dona del 8 de març.
Activitat gratuïta i presencial amb 
reserva prèvia al web.

BARCELONA DISTRICTE 
CULTURAL

LA PRENDA ROJA -          
FLAMENCO EN ROJO
Divendres, 4 de febrer, a les 20.00 h
La Prenda Roja presenta “Fla-
menco en Rojo” amb la intenció 
de trencar amb els estereotips 
del flamenc més tradicional in-
cloent sons urbans i electrònics. 
Aquestes tres cantaores, com-
positores i amigues ens porten 
un repertori flamenc que combi-
na temes tradicionals amb altres 
de composició pròpia. 
Activitat gratuïta i presenci-
al amb reserva prèvia 15 dies 
abans al web. 
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RUDEBOY: THE STORY OF 
TROJAN RECORDS
Divendres, 11 de febrer
A les 19.00 h: 
La cultura dels rude boys, amb 
Olga Ábalos
Xerrada introductòria sobre el con-
text cultural i musical de Trojan Re-
cords, tot un moviment cultural ju-
venil als anys 60. Amb la periodista i 
crític musical Olga Ábalos.

A les 19.30 h: 
Projecció del documental Rude-
boy: The story of Trojan Records
Una pel·lícula sobre els orígens i l’im-
pacte de Trojan Records, i com la 
música jamaicana va obrir el camí a la 
Gran Bretanya multicultural moderna.

Nicolas Jack Davies // U.K., 2018 // 
85 min. // VOSE

Activitat gratuïta i presencial amb 
reserva prèvia 15 dies abans al web. 

AMAZING GRACE
Divendres, 11 de març
A les 19.00 h: 
Concert de gòspel. Amb el cor 
Mas Gospel

A les 19.30 h: 
Projecció del documental Ama-
zing Grace
El gener de 1972, Aretha Franklin va 
actuar durant dos dies fent un con-
cert de gòspel a l’Església Baptista 
Missionera New Temple a Watts, 
Los Angeles, i va gravar el que es 
convertiria en el seu àlbum més ve-
nut, ‘Amazing Grace’. 

Alan Elliott, Sydney Pollack // Estats 
Units, 2019 // 89 min. // VOSE

Activitat gratuïta i presencial amb 
reserva prèvia 15 dies abans al web. 

IN-EDIT ON TOUR

IRENE REIG TRIO - MIRA
Divendres, 4 de març, a les 20.00 h
Irene Reig, saxo alt; Pau Sala, con-
trabaix; Joan Casares, bateria.
La barcelonina Irene Reig és una de 
les representants més destacades 
de la nova generació catalana de 

músics de jazz. Energia, passió i 
espontaneïtat és el que trobem en 
aquesta compositora i saxofonista. 
El trio ha creat un repertori brillant 
de temes originals al costat de ver-
sions pròpies dels clàssics del bop 
i hard bop.
Activitat gratuïta i presencial amb 
reserva prèvia 15 dies abans al web.
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ALÍCIA DAUFÍ -                          
EL BARROC PER A TECLA
Divendres, 28 de gener, a les 19.00 h
Dins el Cicle Pianissimo. 88 tecles 
amb història. Obres de Haendel, A. 
Soler, J.S Bach i Couperin.
Activitat gratuïta i presencial amb 
reserva prèvia al web.

PARÍS - TRIO INCANTI
Divendres, 18 de febrer, a les 19.00 h
Laia Camps, soprano i flauta tra-
vessera; Maria Teresa Vert, sopra-
no; David Garcia, piano 
Dins del Cicle Ciutats de la música. 
Obres de Fauré, Delibes, Gounod, 
Mozart i Bizet.
Activitat gratuïta i presencial amb 
reserva prèvia al web.

VENÈCIA - VIVALDI I VENÈCIA
Divendres, 18 de març, a les 20.00 h
Dins del Cicle Ciutats de la música. 
Xerrada d’història de la música amb 
Valeri Cabòs. 
Activitat gratuïta i presencial amb 
reserva prèvia al web.

BARCELONA OBERTURA
Divendres, 25 de març, a les 19.00 h
Concert de música clàssica en el 
marc del Festival Barcelona Obertu-
ra. Iniciativa de Liceu Opera Barce-
lona, Palau de la Música Catalana i 
L’Auditori Barcelona.
Activitat gratuïta i presencial amb 
reserva prèvia al web del Festival: 
www.barcelonaobertura.com

MÚSICA CLÀSSICA: CAFÈ CONCERT I BARCELONA OBERTURA
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ALTRES PROJECTES CULTURALS 

TEXTOGRAFIA 2022
Del 3 de març al 6 d’abril
Concurs foto-literari. Una textogra-
fia és la fusió d’una imatge i un mi-
crorelat de màxim 300 mots.
Els guanyadors s’enduran premis de 
150, 75 i 25 euros. Les 10 textografi-
es finalistes formaran part d’una ex-
posició a l’Espai RAW, del 5 de maig 
al 21 de juny.
Trobareu les bases del Concurs al web.

TEXTOGRAQUIZZ
Dijous, 3 de març, a les 19.00 h 
Torna QuizzMe, un concurs de pre-
guntes rigoroses i ambient relaxat, 
aquesta vegada al voltant de la lite-
ratura i la fotografia per a donar el 
tret de sortida a la darrera edició del 
Concurs. 

EXPOSICIONS

EL NOM ÉS POLS           
D’ESTRELLA
Del 12 de gener al 10 de febrer
Comissariat: Rita Rakosnik
Artistes: Marina Berges, Fátima 
Gomis, Sean Sebastian Sborlino i 
Morgana Ucher
Projecte seleccionat de Mirada Pi-
lot 2021. Dins del cicle Microcomis-
sariats.
El nom és pols d’estrella es dibui-
xa i s’escriu a partir del mot femení 
“constel·lació”, i es desplega com 
una deriva onomàstica i etimològi-
ca per les diverses accepcions del 
mateix terme: de la constel·lació 
estel·lar a la familiar, però amb un 
èmfasi especial en la idea de dibuix 
imaginari traçat per una mà que vol 
generar associacions inesperades, 
imatges que interrompen el discurs 
i que tenen molt més a mostrar que 
a explicar.

SALA IGNASI VALLHONESTA
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ESPAI RAW

REFUGIS PANDÈMICS
Del 12 de gener al 7 de març
Fotògraf: Xavier Canal
Projecte seleccionat a la Convoca-
tòria RAW.
Narrativa fotogràfica que presenta 
de forma poètica una reflexió so-
bre la llar en els primers temps de 
la pandèmia de la COVID-19. Du-
rant aquell període, la relació amb 
la nostra casa va passar de ser un 
espai acollidor i de protecció a con-
vertir-se en un arrest domiciliari, una 
espècie de presó. Les nostres ànsi-
es de llibertat i de tornar a una nor-

malitat en temps de pandèmia estan 
representades per la mobilitat de la 
casa rodant, una VW T1 Camper de 
1967 que serveix de metàfora per a 
representar aquest desig.

ESPAI CAFÈ

TEXTOGRAFIA: MEMÒRIES 
D’UN CONCURS
Del 12 de gener al 6 d’abril

Selecció de textografies finalistes 
d’edicions anteriors del Concurs fo-
to-literari d’Horta.

MACHONA - VIAJES             
DESVIADOS
Del 17 de febrer al 20 d’abril
Comissariat: Alterdúo (Arianna Es-
posito i Marco Tondello)
Artista: Francisca Trobok
Projecte seleccionat de Projecte 
Pankhurst 2021. Dins del cicle Mi-
crocomissariats.
Proposta expositiva basada en la in-
vestigació pràctica i teòrica de l’ar-

tista xilena Francisca Trobok (1983, 
Santiago de Chile), inspirada en la 
dansa caporal, patrimoni immaterial 
de la cultura boliviana. “Machonas” 
són aquelles dones que dansen en 
el bloc de ball reservat als homes i 
reivindiquen el seu espai i importàn-
cia entre ells. Des d´una perspectiva 
queer i feminista, Trobok recupera la 
“Machona” amb l’objectiu de qües-
tionar els rols de gènere binaris i he-
gemònics imposats per la societat.
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Els tallers es duran a terme de manera presencial aplicant la normativa 
vigent i les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

INFORMACIÓ INSCRIPCIONS 

PRESENCIALS: 
A partir del 3 de gener de 2022
Modalitat de pagament presencial: targeta.
Horaris d’inscripcions: matí, de 10.00 a 13.30 h; tarda, de 16.00 a 19.30 h  

EN LÍNIA:
A partir de les 10.00 h del dia 3 de gener de 2022
Web Centre Cívic: https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/matasiramis
Portal d’inscripcions: https://matasiramis.inscripcionscc.com
Si tens problemes o dubtes a l’hora de fer les teves inscripcions a través del 
web, truca’ns i nosaltres t’hi ajudarem. 

INFORMACIÓ TALLERS

Inici dels tallers: setmana del 17 de gener de 2022
Devolucions de tallers cancel·lats: es faran per transferència bancària o amb 
la targeta de crèdit. 
Durada: deu setmanes, tret que se n’indiqui una altra.
Places limitades: els grups hauran de tenir un mínim d’inscrits per a poder 
impartir-los, i disposen de places limitades.

Els preus dels tallers són susceptibles de canvi d’acord amb l’increment anual de l’IPC 
i dels preus que s’aprovin al plenari de l’Ajuntament de Barcelona al desembre de 2021.

NORMATIVA GENERAL D’INSCRIPCIONS

Per formalitzar les inscripcions heu de seguir la normativa següent:
El Centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, professorat o la ubicació d’una 
activitat, dins l’equipament, si ho considera necessari. El Centre es reserva el dret de sus-
pendre les activitats que no tinguin un nombre mínim de participants o per altres raons tèc-
niques. En aquests casos, s’efectuarà la devolució de l’import de la inscripció. En cap cas 
es retornaran els diners de la matrícula, tret de les persones que presentin un informe mèdic 
que demostri que no poden realitzar el taller, i només la primera setmana d’inici del taller. La 
possibilitat de canvi de taller només es considerarà durant la primera setmana de cursos, 
sempre que hi hagi plaça disponible. Es recuperaran les sessions perdudes per causes alie-
nes a l’usuari/ària, dins del trimestre en curs. Cal indicar al professorat qualsevol aspecte de 
salut destacable que s’hagi de tenir en compte a l’hora de realitzar el taller. El material fungible 
que sigui necessari per al taller anirà a càrrec de l’usuari/ària. En la informació de cada taller 
s’especifica quin és aquest plus econòmic que s’haurà d’abonar el primer dia de classe. El 
centre declina tota responsabilitat per pèrdua de material i d’objectes de valor econòmic i/o 
personal. En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual i/o perquè qualsevol 
autoritat governamental no permeti el desenvolupament de forma presencial a l’activi-
tat a la qual has estat inscrit/a (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés 
a l’equipament), el Centre podrà adaptar aquesta activitat perquè es pugui realitzar en 
format virtual, i es reserva el dret a canviar el professorat, el calendari de les sessions 
i l’horari. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès.
La inscripció a un taller significa l’acceptació d’aquesta normativa.

TALLERS CULTURALS         
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PASSEJADES PER                
BARCELONA
Dijous, de 16.00 a 18.00 h                 
Del 3/2 al 3/3 (5 sessions)                          
Preu trimestral: 37,63 €
Taller de 10 hores 
Prof. Maria Teresa Farriols, guia 
oficial de la Generalitat de Cata-
lunya
Us proposem descobrir Barcelo-
na i els seus monuments, racons, 
carrers i places, tot passejant per 
la ciutat comtal. Parlarem dels mi-
tes i llegendes que l’envolten, de la 
història i el passat gloriós, del seu 
art oblidat, i especialment dels 
seus secrets, curiositats i històries 
amagades que no s’expliquen als 
turistes. 

VIATGE A LES EXPOSICIONS 
DE BARCELONA 
Dijous, d´11.00 a 12.30 h                 
Del 20/1 al 24/3 (10 sessions)                          
Preu trimestral: 56,45€
Taller de 15 hores 
Prof. Maria Concetta Marino
Existeixen moltes raons que ens 
porten a visitar un museu o una ex-
posició, entre les quals: aprendre 
allò que s’escapa al nostre coneixe-
ment, emocionar-nos, inspirar-nos i 
compartir l’experiència de la visita 
amb altres persones. Visitarem les 
millors exposicions del moment de 
la ciutat de la mà d’una professora 
que et guiarà en aquesta experièn-
cia enriquidora. 
Les entrades a museus i exposici-
ons aniran a càrrec de l´alumnat. 

SORTIDES, RUTES I                   
VISITES GUIADES 

INFORMACIÓ DELS          
DESCOMPTES

Les inscripcions a tallers amb subven-
ció d’atur o bé per a persones amb dis-
capacitat no estan disponibles en línia. 
Cal venir presencialment. El descompte 
només és aplicable a un taller per tri-
mestre.

Resulta imprescindible aportar certifi-
cat d’empadronament de la ciutat de 
Barcelona, declaració responsable i la 
DOCUMENTACIÓ concreta a cada cas. 
Tota la documentació ha d’estar actua-
litzada.

No es realitzarà cap inscripció sense 
aportar tota la documentació necessària.

Si et trobes en situació d’atur, tens dret 
a una reducció del 50% en la tarifa del 
taller.

DOCUMENTACIÓ: informe de vida 
laboral o bé còpia del DARDO (Docu-
ment d’Alta i Renovació de la Demanda 
d’Ocupació).

Les persones amb reconeixement de 
discapacitat d’entre el 33% i el 64% po-
deu gaudir d’una reducció del 50% en 
la tarifa del taller; i aquelles que tingueu 
un reconeixement igual o major del 65% 
podeu gaudir d’una reducció del 75% 
en la tarifa dels tallers.

DOCUMENTACIÓ: fotocòpia de la tar-
geta de reconeixement d’un grau de 
discapacitat igual o superior al 33% i 
l’original (per a comprovació).
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ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES 

EXPRESSA’T AMB EL             
DIBUIX I LA PINTURA
Dimecres, d´11.00 a 13.00 h
Del 19/1 al 23/3 (10 sessions)                          
Preu trimestral: 75,26 €
Taller de 20 hores              
Prof. Úrsula Uriach
Coneixerem diferents tècniques de 
dibuix i pintura amb els enfocaments 
acadèmics actuals: pintura a l’oli, al 

carbonet, etc. Combinarem exercicis 
de tècnica amb exercicis d’experi-
mentació tot desenvolupant la intuïció 
i la creativitat. Descobreix, connecta i 
gaudeix. No cal coneixements previs. 

EXPRESSA’T AMB           
L’AQUAREL·LA
Dimecres, de 18.15 a 20.15 h
Del 19/1 al 23/3 (10 sessions)                          
Preu trimestral: 75,26 €
Taller de 20 hores              
Prof. Úrsula Uriach
Un curs per a conèixer la tècnica a 
l’aigua per excel·lència. A cada ses-
sió tractarem un tema diferent per a 
practicar-lo i entendre’l bé. Utilitza-
rem l’experimentació per a connectar 
amb la metodologia d’aprenentatge.

DIVERSITATS DE CULTE A 
HORTA- GUINARDÓ
Dimecres, 16 de febrer a les 11.00 h    
Lloc de trobada: carrer Lloret, 66
Les Hermanas Carmelitas de San 
José, vinculades a l’Església Mare 
de Déu del Carme, ens obren les se-
ves portes. Presents a quatre països 
(Espanya, Itàlia, Mèxic i Colòmbia), 
la seva identitat ve marcada pel ca-

risma de la seva fundadora, la Mare 
Rosa Ojeda. S’organitzen i viuen en 
diferents comunitats fraternes, mar-
cades per la senzillesa, la bondat i 
l’alegria. Visitarem el museu de la 
congregació, la capella i el claustre. 
Ens trobarem al centre de culte. 
*Consulta les visites a centres de 
culte que ofereixen els altres Centres 
Cívics del Districte.
Activitat gratuïta i presencial amb re-
serva prèvia al web.

MÚSICA I VEU 

CANT MODERN 
Dimarts, de 19.00 a 21.00 h
Del 18/1 al 22/3 (10 sessions)                          
Preu trimestral: 75,26 €
Taller de 20 hores              
Prof. Raquel Lúa

Coneixerem les eines bàsiques del 
cant. És un taller adaptat a un tipus de 
públic que vulgui conèixer la seva veu, 
experimentar-hi i gaudir-ne en grup.

UKELELE
Dimecres, de 18.30 a 19.30 h
Del 19/1 al 23/3 (10 sessions)                          
Preu trimestral: 37,63 €
Taller de 10 hores
Prof. d’Escola Música Virgínia Blanch
Vols aprendre a tocar l’ukelele i pas-
sar-ho bé? Apunta’t a aquest taller. 
No és necessari tenir coneixements 
previs de música. Només has de 
portar el teu ukelele.
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HARMÒNICA DE BLUES 
-INICIACIÓ 
Dijous, de 19.15 a 20.15 h
Del 20/1 al 24/3 (10 sessions)                     
Preu trimestral: 37,63 €
Taller de 10 hores
Prof. Lluís Souto
Vine a gaudir amb aquest petit gran 
instrument. El taller comença des 
de zero, aprendràs com funciona 
l’harmònica i la faràs sonar a ritme 
de blues des de la primera sessió. 
Només has de portar una harmònica 
diatònica afinada en C (DO), i ganes 
d’aprendre.  

GUITARRA -INICIACIÓ 
Divendres, de 19.00 a 20.00 h
Del 21/1 al 25/3 (10 sessions)                          
Preu trimestral: 37,63 €
Taller de 10 hores
Prof. Charlie Rueda 
Dirigit a persones interessades a 
aprendre a tocar la guitarra des de 
zero o bé que ja en tinguin algun 
coneixement. Aprendràs acords, es-
cales, lectura de partitura i cançons. 

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL 
PER A NADONS (0-16 MESOS)
Dimecres, de 10.00 a 11.00 h
Del 19/1 al 23/3 (10 sessions)                          
Preu trimestral: 37,63 €
Taller de 10 hores
Taller familiar (infants acompanyats 
d’una persona adulta) 
Prof. d’Escola de Música Pausa

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL 
PER A BEBÈS (2-3 ANYS)  
Dissabte, de 10.30 a 11.30 h 
Del 22/1 al 26/3 (10 sessions)                          
Preu trimestral: 37,63 €
Taller de 10 hores
Taller familiar (infants acompanyats 
d’una persona adulta) 
Prof. d’Escola de Música Virgínia 
Blanch
La música és una font de comuni-
cació i expressió que afavoreix que 
l’infant desperti la curiositat per allò 
que l’envolta i millori la concentració 
i la capacitat auditiva. 

ARTESANIA, TÈXTIL I ARTS DECORATIVES 

PATCHWORK  
Dijous, de 10.30 a 12.30 h
Del 20/1 al 24/3 (10 sessions)                          
Preu trimestral: 75,26 €
Taller de 20 hores        
Prof. Esther Pérez
Coneixerem les diferents tècniques 
de costura que s’utilitzen a l’univers 
del patchwork i ens endinsarem en 
un fascinant món de colors i formes.

SALUT I ACTIVITAT  FÍSICA 

GIMNÀSTICA PEL BENESTAR
TARDA - Dilluns, de 17.30 a 19.00 h
Del 17/1 al 21/3 (10 sessions)                          

MATÍ - Divendres, de 12.00 a 13.30 h
Del 21/1 al 25/3 (10 sessions)                          
Preu trimestral: 56,45 €
Taller de 15 hores
Prof. Mercè Civit
Un treball corporal amb un objectiu 
clar: “benestar”. Amb l’essència de 
diferents tècniques com el ioga, el 
Pilates, la teràpia RPG, l’stretching i 
d’altres, ens centrarem en les cadenes 
musculars, els estiraments globals, 
la respiració, la consciència postural, 
l’enfortiment del sòl pelvià i la relaxació. 
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ESTIRAMENTS
Dimarts i dijous, de 12.30 a 13.15 h
Del 18/1 al 24/3 (20 sessions)                          
Preu trimestral: 56,45€
Taller de 15 hores
Prof. Iolanda Ezquerra
Sessió d’estiraments globals i actius 
de cadenes musculars que busquen 
tornar a equilibrar la postura, millorar 
la consciència corporal i alleujar les 
tensions musculars i articulars. 

IOGA     
Grup A- Dimarts, de 18.30 a 19.30 h
Grup B- Dimarts, de 19.45 a 20.45 h
Del 18/1 al 22/3 (10 sessions)                          
Preu trimestral: 37,63 €
Taller de 10 hores
Prof.  Mar Álvarez
Ioga significa “unir” i és la pràctica 
de l’equilibri cos-ment. Un espai per-
què et descobreixis, guanyis consci-
ència corporal, salut i serenitat. 

CUIDEM ELS OSSOS I           
ARTICULACIONS
Dimecres, d’11.15 a 12.15 h
Del 19/1 al 23/3 (10 sessions)                          
Preu trimestral: 37,63 €
Taller de 10 hores
Prof. Esther Burgos
Mitjançant chi kung, mudres, movi-
ments senzills i la pràctica del nei-
kun, reforçarem la densitat i resis-
tència dels nostres ossos i ajudarem 
a combatre l’osteoporosi i el procés 
d’envelliment i desgast.

TÈCNIQUES DE                      
RESPIRACIÓ, RELAXACIÓ I 
ATENCIÓ PLENA
Dimecres, de 12.30 a 13.30 h
Del 19/1 al 23/3 (10 sessions)                          
Preu trimestral: 37,63 €
Taller de 10 hores
Prof. Esther Burgos
Ajudarem a combatre estats d’an-
goixa, estrès, ansietat, insom-
ni, depressió i d’altres malestars. 
Practicarem diferents mètodes per 
trobar pautes personals, autogesti-
onar-nos d’una manera més eficient 
i gaudir de la vida quotidiana posant 
en joc diferents tècniques. 

ZUMBA 
Grup A
Dimecres, de 19.00 a 20.00 h                 
Grup B
Dimecres, de 20.15 a 21.15 h
Del 19/1 al 23/3 (10 sessions)                          
Preu trimestral: 37,63 €
Taller de 10 hores
Prof. A càrrec d’Anna Plana
Música per a tots els gustos, movi-
ment i moltes ganes de passar-ho 
bé. Coreografies que cada dia et fa-
ràs més teves, fàcils i per a totes les 
edats. Sortiràs brillant més que mai.
 

TAITXÍ -TARDA
Dijous, de 18.00 a 19.30 h
Del 20/1 al 24/3 (10 sessions)                          
Preu trimestral: 56,45 €
Taller de 15 hores
Prof. Chabela Cortés
Respiració, moviments subtils, esti-
raments, relaxació i meditació, tant 
pel benestar físic com mental. 

BALLS DE SALÓ O BALLS TRADICIONALS 

AFROBEATS                                                  
Dilluns, de 19.15 a 20.30 h
Del 17/1 al 21/3 (10 sessions)                            

Preu trimestral: 47,04 €
Taller de 12.30 hores
Prof. Marie Christiane Porcher
Diverteix-te i aprèn els passos i 
postures bàsiques de l’Afro trobant 
el teu propi estil. Descobrirem els 
groove de l’Afro recorrent als dife-
rents països a través dels seus rit-
mes: azonto, coupedecale, ndom-
bolo o shaku shaku.
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LLENGÜES 

INTERACTIVE ENGLISH 
Dimarts, de 10.30 a 12.00 h
Del 18/1 al 22/3 (10 sessions)                          
Preu trimestral: 56,45 €
Taller de 15 hores
Prof. Isabel Howlett
Aconseguirem parlar l’anglès mit-
jançant exercicis interactius i comu-
nicatius que, alhora, ens proporcio-
naran una gramàtica sòlida (llindar 
bàsic-intermedi). 

ET VOILÀ! FRANCÈS FÀCIL 
PER A PRINCIPIANTS 
Dijous, de 17.30 a 19.00 h

Del 20/1 al 24/3 (10 sessions)                          
Preu trimestral: 56,45 €
Taller de 15 hores
Prof. Pascal Verkest
Taller d’iniciació a la llengua fran-
cesa destinat a persones debutants. 
Mitjançant la realització d’exercicis 
(escrits i orals) i l’audició de diàlegs, 
estudiarem el vocabulari de la vida 
quotidiana, el present dels verbs i les 
regles bàsiques de gramàtica.

ANGLÈS  DE SUPERVIVÈNCIA 
- INICIACIÓ
Divendres, de 10.30 a 12.00 h
Del 21/1 al 25/3 (10 sessions)                          
Preu trimestral: 56,45 €
Taller de 15 hores
Prof. Isabel Howlett
Dirigit a persones principiants. Tre-
ballarem el nostre anglès aplicable 
a la vida quotidiana i aprendrem a 
comunicar-nos a diferents escenaris 
on podem trobar-nos en el nostre 
dia a dia (quan viatgem, a la nostra 
botiga o allà on ho necessitem). 

GASTRONOMIA I ALIMENTACIÓ 

*En funció de les restriccions 
sanitàries, el desenvolupament 
d’aquests monogràfics es pot 
veure alterat (demostració en di-
recte o taller participatiu).  

*Es recomana portar un davantal 
i una carmanyola a cada sessió.

BALLS DE SALÓ
Grup A · Dilluns, de 20.15 a 21.30 h 
Del 17/1 al 21/3 (10 sessions)                          
Grup B · Divendres, de 20.15 a 21.30 h
Del 21/1 al 25/3 (10 sessions)                          
Preu trimestral: 47,04 €
(preu per persona)
Taller de 12.30 hores
Prof. Eduard Pérez
Aprendrem a moure’ns i a deixar-nos 
endur per la música, la qual ens brin-
da una sensació de benestar mental 
i aconsegueix que el ball esdevingui 
una habitud i no pas una activitat 
puntual. Cal inscripció amb parella.

SWING SOLO
Dimarts, de 20.45 a 21.45 h
Del 18/1 al 22/3 (10 sessions)                          
Preu trimestral: 37,63 €
Taller de 10 hores
Prof. Eila Galan
Un ball individual i d’origen afroa-
mericà, on un dels més coneguts de 
l’època va ser el xarleston, iniciat du-
rant els anys 20. Un ball ben dinàmic 
i divertit i que t’omplirà d’energia. 
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MONOGRÀFICS 

SOPES D’HIVERN PER A 
ENTRAR EN CALOR 
Dimecres, 2 de març, 18.00 a 20.00 h 
Preu taller: 7,53 € + 4 € de material. 
Taller de 2 hores
Prof. Agnès Dapère
Una bona sopa és un plat recon-
fortant i ben nutritiu per a l’hivern, a 
més d’una bona manera de menjar 
verdures. Cuinarem una  sopa de 
ceba gratinada i farem un duo de 
cremes de carbassa (l’una amb crui-
xent de bacó i l’altra de taronja amb 
gingebre).

SUQUET DE PEIX:                 
DESCOBRIM EL SECRET!  
Dimecres, 9 de març, 18.00 a 20.00 h 
Preu taller: 7,53 € + 5 € de material. 

Taller de 2 hores
Prof. Agnès Dapère 
Que se’n digui caldereta, bullabes-
sa o marmitako, sempre ve de gust 
un bon plat de peix sucós. En pri-
mer lloc, elaborarem un bon fumet 
casolà i després li afegirem peix de 
temporada per a aconseguir-ne un 
d´exquisit. Per a llepar-se els dits.

POSTRES PER A BONS 
LLAMINERS  
Dimecres, 16 de març, 18.00 a 20.00 h 
Preu taller: 7,53 € + 4 € de material. 
Taller de 2 hores
Prof. Agnès Dapère 
Aprendrem a aprofitar les fruites 
d’hivern per a fer unes postres deli-
cioses i molt vistoses, tot jugant amb 
les textures i combinant els sabors. 
Prepararem coulant de xocolata 
amb pera, cruixent de compota i 
crumble de fruits secs.

SERVEIS 

CAFETERIA
Horari: de dilluns a divendres, de 8.00 a 20.00 h
Dissabte, de 9.00 a 13.00 h

BARCELONA WIFI

PUNT DE RECOLLIDA DE PILES I ROBA

ALTRES ACTIVITATS

GIMNÀSTICA PER A LA GENT GRAN 
Organitza: Associació Esportiva Sant Andreu
Dilluns, dimecres, divendres: grups de 9.00 a 13.30 h
Dimarts i dijous: grups de 9.00 a 12.15 h
Més informació al web: https://www.aesantandreu.org/
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ADREÇA HORARI D’ATENCIÓ

Albareda, 22-24  D e dilluns a divendres
08004 Barcelona de 9.15 a 13.45 h
Tel. 934 433 719 i  de 16.15 a 21.45 h
ccalbareda@ccalbareda.cat D issabtes, de 16.15 a 21.45 h

instagram.com/ccalbareda

facebook.com/ccalbareda

twitter.com/ccalbareda

spotif
y.

com/ccalba
re

da

MAPA

Centre Cívic Matas i Ramis
C/ Feliu i Codina, 20
08031, Barcelona
Tel. 934 072 356
ccmatasiramis@bcn.cat
Metro: Horta (L5) i Valldaura (L3)
Bus: 86, 87, 102, 185, 19, V21, V23, V25

De dilluns a divendres,
de 8.30 a 22.00 h
Dissabte, de 9.00 a 14.00 h

ADREÇA                                                            HORARIS

@ccmatasiramis

@ccmatasiramis

@matasiramis

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica l’informem que les dades formen part d’un fitxer responsabilitat de Calaix 
de Cultura S.L. amb la finalitat de gestionar la relació. Les seves dades seran conservades durant el període de responsabilitat o mentre sigui necessària per a 
la gestió de la relació. Les persones usuàries tenen el dret a accés, limitació, portabilitat, reclamació a l’autoritat Espanyola de Protecció de Dades, supressió 
o oblit, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades en l’adreça electrònica calaixdecultura@calaixdecultura.cat o al domicili social situat al c. 
Diputació 185, pral. 1a. Donarem resposta a qualsevol petició.
L’encarregat del tractament és Calaix de Cultura S.L. i el Delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). L’adreça electrònica de contacte 
és calaixdecultura@calaixdecultura.cat.

ajuntament.barcelona.cat/ccivics/matasiramis

Districte
d’Horta-Guinardó

LÍNIA 5
HORTA

PLAÇA
EÏVISSA
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CENTRE CÍVIC 
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SEGUEIX-NOS I NO ET PERDIS RES 


