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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.
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 telefòniques o presencials, cal disposar del nom complet, el telèfon i l’adreça
electrònica de la persona que reserva. Es poden reservar fins a 2 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 (obertura de portes 15 minuts abans).
• Cal seguir, en tot moment, les indicacions del personal del centre i esperar
a rebre indicacions tant per entrar a la sala com per sortir-ne.
• L’ús de la mascareta és obligatori.
Davant 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.
Format virtual: Degut als coneixements i aprenentatges esdevinguts de la pandèmia en quant a la virtualitat, el centre vol mantenir l’opció de continuar explorant aquest format incorporant algunes activitats o iniciatives no presencials al
marge de les restriccions que hi pugui haver si la situació ho requerís.
						

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

ART EN FEMENÍ

Fotografia: Mai Von Ren

Del 4 al 31 de gener
Pintura
Professional: Miriam Pablos |
MAI VON REN
Elles, perfectes en les seves
imperfeccions.
Dones
fortes,
femenines, muses a les quals admiro
retratades a través dels meus ulls i
pinzells.
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ACTIVITATS CULTURALS

PRIMATS EN RISC

NASCUDA EL 31 DE NOVEMBRE
Del 2 al 31 de març
Il·lustració digital
Professional: Helena Anillo
Són reflexions al voltant del pas del
temps i l’existència amb un enfoc
nihilista, quotidià i satíric amb un toc
de feminisme, però amb la sensació
que no tot està perdut.
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SORTIDES CULTURALS
BARRI DEL BORN
TRADICIONS I LLEGENDES
DIVENDRES, 14 DE GENER,
A LES 10.30 h

Punt de trobada: al peveter del Fossar
de les Moreres, al costat de Santa
Maria del Mar
Guia: Jordi Pisa, historiador i guia
cultural
Durada: 2 hores, aprox.
Preu: 10,33 € per persona
Amb aquesta ruta coneixerem millor
la història i les tradicions del barri
del Born. Aquest barri és un dels
més antics de Barcelona. Es va
desenvolupar al voltant de l’església
de Santa Maria del Mar i es va
convertir en un dels sectors més
actius i cosmopolites de la ciutat.
Començarem la visita guiada a la
“Catedral del Mar” i coneixerem les
tradicions, les llegendes, la història i
el patrimoni d’un dels barris amb més
personalitat de Barcelona.

Fotografia: Wikimedia

Fotografia: Montserrat Pallàs

L’exposició “Primats en risc”, de la
biòloga i fotògrafa Montserrat Pallàs
mostra els animals amb empatia i una
mirada intimista, com si fossin models
humans conscients i còmplices
del retrat. Capta la seva bellesa i
expressivitat i, alhora, que ens detalla
les amenaces que poden originar
l’extinció propera de moltes espècies
de primats no humans.

Fotografia: Helena Anillo

De l’1 al 28 de febrer
Fotografia
Professional: Montserrat Pallàs, biòloga i fotògrafa

ACTIVITATS CULTURALS

BARCELONA MAÇÒNICA

BARRI DE SANT ANDREU

DIVENDRES, 25 DE FEBRER,
A LES 10.30 h

DIVENDRES, 25 DE MARÇ,
A LES 10.30 h

Amb aquesta ruta coneixerem el nucli
antic de Sant Andreu de Palomar,
passejant pels vials principals, rambla
de Fabra i Puig i Gran de Sant Andreu,
i coneixerem la història del barri, els
edificis més representatius i alguns
dels seus establiments singulars.

Fotografia: Wikicommons

Què és la maçoneria? Quins són els
seus orígens? Quins han estat els
maçons barcelonins més il·lustres?
I on podem trobar les seves pistes
i missatges? Descobreix tot això i
molt més amb la ruta de la Barcelona
maçònica.
La maçoneria és una institució de
caràcter iniciàtic que afirma que té
com a objectiu la recerca de la veritat
i el foment del desenvolupament
social i moral de l’ésser humà. El seu
caràcter iniciàtic i ocult ha generat
un gran interès al llarg de la història.
La seva existència, a més, ha deixat
a la ciutat tot un seguit de símbols i
missatges
dels quals som conscients molt
poques ocasions. Amb aquesta ruta
sabràs què és la maçoneria i quines
pistes i símbols de la seva existència
perviuen a Barcelona.

Punt de trobada: metro Fabra i Puig
(sortida Passeig Fabra i Puig)
Guia: Jorge Pisa, historiador i guia
cultural
Durada: 2 hores
Preu: 10,33 € per persona

Fotografia: Wikicommons

Punt de trobada: pg. Sant Joan, 26,
davant de l’entrada de la Biblioteca
Arús.
Guia: Jorge Pisa, historiador i guia
cultural
Durada: 2 hores, 30 minuts, aprox.
Preu: 12,92 € per persona
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ACTIVITATS CULTURALS

CONFERÈNCIES

G

COMUNICACIÓ ASSERTIVA
DIMARTS, 25 DE GENER,
A LES 18.30 h

Professional: Eva Almirón, psicòloga
clínica

Fotografia: Eva Almirón

PRIMATS EN RISC
DIMARTS, 8 DE FEBRER,
A LES 18.30 h
Professional:
Montserrat
bióloga i fotògrafa

Pallàs,

El 55% de les espècies de primats
es troben en risc d’extinció a
causa de les activitats humanes.
Parlarem d’aquests animals i de les
amenaces que posen en perill la seva
supervivència.
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Fotografia: Montserrat Pallàs

L’assertivitat és la manera de
comunicar les nostres emocions de
forma adequada, sense alterar-nos,
defensant els nostres drets de forma
clara i senzilla, tenint en compte l’altra
persona.

ÚS D’INTERNET, XARXES
SOCIALS I TRÀMITS EN LÍNIA
DIJOUS, 10 DE MARÇ,
A LES 10.30 h

Professional: BCNVincles
En aquesta activitat, es presenten
els avantatges i les potencialitats que
les noves tecnologies poden oferir a
les persones grans. Es desmitifica la
complexitat de les eines informàtiques.
S’explica el funcionament d’Internet
i de les principals xarxes socials,
per promoure l’oci i potenciar les
relacions sociofamiliars i es mostren
les gestions i tràmits administratius
que es poden fer en línia, també es
presenta BCNVincles.

CICLE:
AUTOCONEIXEMENT I
MEDITACIÓ

Fotografia: Pixabay

ACTIVITATS CULTURALS

G

MEDITACIÓ
DIMECRES, 19 DE GENER,
16 DE FEBRER I 9 DE MARÇ,
A LES 19.30 h
Professional:
terapeuta

M. Carmen

Ruano,

Amb la meditació entrenarem la
ment per conèixer-nos més i arribar
a la nostra consciència. Descobrirem
com som i les qualitats que podem
despertar en nosaltres, ja que algunes
es troben adormides. Com sempre,
farem una xerrada introductòria i
després, la meditació.
Aquesta activitat es farà en línia.
Cal inscriure’s per rebre l’enllaç de
Youtube.

MEDITACIÓ A L’AIRE LLIURE
DIMECRES, 2 DE FEBRER,
A LES 11.00 h

CONCERTS

G

OBRES PIANÍSTIQUES INSPIRADES EN LA LITERATURA
DISSABTE, 22 DE GENER,
A LES 10.30 h

Professional: Ali Duran i Laura Pujol
Concert didàctic. Al llarg de la història
ha existit una relació inherent entre
la literatura i la música. Des d’un
breu poema fins a una gran novel·la
podem trobar connexions entre
aquestes dues arts. Vine i descobreix
com Schumann, Liszt o Chopin, entre
altres, han fet servir la lectura com a
font d’inspiració.

Professional: M. Carmen Ruano,
terapeuta
Punt de trobada: escales de l’entrada
principal del parc de Cervantes, a
l’avinguda Diagonal.

Fotografia: Ali Duran

La M. Carmen Ruano ens proposa
una meditació diferent: sortir al parc
de Cervantes i gaudir d’un espai i
d’una estona per connectar amb el jo
interior.
Cal dur màrfega.
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ACTIVITATS CULTURALS

10 MUJERES & ME

Què passa quan es descontextualizen
cançons de les obres de teatre
musical original i són cantades des de
les sabates de dones de més de 40
anys amb històries d’avui dia?
Així va néixer la idea de “10 mujeres
& me”, com un musical de petit format
en el qual eVa_kts mostra què és ser
una dona de quaranta i tants anys
avui dia a través d’una selecció d’11
cançons de famosos musicals de
Broadway.
10 històries vigents narrades a través
de la música i l’ànima del teatre
musical. Stephen Sondheim, J.R
Brown, Kander & Ebb, Cole Porter
o S. Bareilles componen la banda
sonora i les inspiradores paraules que
faran servir 10 dones per a narrar les
seves vides.

CONCERT
BARCELONA OBERTURA

CLARA SCHUMAN I
TERESA CARREÑO
DIVENDRES, 11 DE MARÇ,
A LES 19.00 h
Professional: Joan Oxford
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DIMARTS, 22 DE MARÇ,
A LES 19.00 h
Durant el mes de març se celebra el
festival Barcelona Obertura Spring
Festival, amb el qual el Centre Cívic
Josep M. Trias i Peitx col·labora.
Consulta el web del centre cívic
per conèixer l’artista convidat i per
reservar la teva entrada.

Fotografia: Barcelona Obertura

Fotografia: eVa_kts

A LES 11.00 h
Professional: eVa_kts, cantant i actriu

Fotografia: Wikimedia

DISSABTE, 5 DE MARÇ,

Celebrarem el Dia de la Dona amb un
concert didàctic sobre les pianistes
Clara Schumann i Teresa Carreño.
Gaudirem de les seves obres i d’un
petit esbós sobre les seves biografies.

ACTIVITATS CULTURALS

CRISTINA TENA I GUILLEM
LEÓN - DÚO DE CANT I PIANO

La mezzosoprano Cristina Tena i el
pianista Guillem León formen aquest
duo ple de talent. Ambdós han estat
premiats en concursos nacionals i
internacionals: en el cas del Guillem, al
Bella Music Foundation Internacional
de Nova York i a l’International Online
Piano Competition “Gloria Artis” de
Viena, i en el de la Cristina, al Concurs
Internacional de Cant Líric Germans
Pla-Ciutat de Balaguer i al Concurs
Internacional de Música de les Corts.
Guillem León, piano. Becari de la
Fundació de Música Ferrer- Salat
Cristina
Tena,
mezzosoprano.
Becària de la Fundació de Música
Ferrer- Salat

Fotografia: Conservatori Liceu

El cicle Música Z posa els escenaris
dels centres cívics a disposició dels
futurs músics i músiques que es
formen a les escoles superiors de
música de la ciutat per aportar-los
noves experiències.
Per a aquests i aquestes estudiants,
actuar davant d’un públic divers i
proper, en el marc de la seva formació
com a intèrprets i compositors/
ores, és una part fonamental del
procés d’aprenentatge i adquisició
d’experiència. Alhora, per als espais
culturals que els acullen és una
manera de conèixer futurs talents
i la diversitat d’estils i llenguatges
musicals que adquireixen.
És, per tant, una experiència musical
diferent, ja que no es tracta només
d’un concert, sinó d’un espai de
diàleg obert en què a partir d’un
breu repertori l’alumnat i el públic
compartiran les motivacions i els
reptes amb què s’enfronten una nova
generació d’intèrprets que es troben
en formació.

DIJOUS, 20 DE GENER,
A LES 18.30 h

Fotografia: Cristina Tena

G

Fotografia: Guillem León

CICLE “MÚSICA Z”
FUNDACIÓ
CONSERVATORI LICEU

9

QUARTET SANNOIS –
QUARTET DE CORDA

DIJOUS, 3 DE FEBRER,
A LES 18.30 h

DIJOUS, 17 DE FEBRER,
A LES 18.30 h

El Trio AlmArts es forma l’any 2020 al
Centre Superior de Música Liceu sota
la tutela del pianista Enrique Bagaría.
Tot i haver-se creat recentment, ja
els han convidat a tocar en diferents
cicles en espais com la Sala Parés,
Casa Rusia o l’Auditori de Cornellà
de Llobregat. Els seus components
han estat premiats en més d’una
dotzena de concursos nacionals i
internacionals, on tots tres exploren el
repertori del trio de piano i la creació
d’un paisatge sonor únic.

Quartet Sannois és un conjunt format
l’any 2020 per alumnes del Centre
Superior de Música Liceu sota la
tutela del professor Dani Cubero. En
la seva breu trajectòria ja han actuat
en diverses programacions, amb un
repertori que es basa en algunes
de les millors obres per a quartet de
corda de compositors com Haydn i
Saint-Saëns. El quartet rep el nom,
Sannois, en homenatge al sobrenom
del compositor francès Camille SaintSaëns.

Blanca Albert, violi. Becada per la
Fundació de Música Ferrer-Salat
Miquel Fuentes, violoncel. Becat per
la Fundació de Música Ferrer-Salat
Miguel Gusí, piano. Becat per la
Fundació de Música Ferrer-Salat

Marta Rosselló, violí. Becada per la
Fundació de Música Ferrer-Salat
Scarlett Martínez, violí
Elena Lasheras, viola. Becada per la
Fundació de Música Ferrer-Salat
Carlos Villa, violoncel.

Fotografia: Trio AlmArts

TRIO ALMARTS –
TRIO AMB PIANO
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Fotografia: Quartet Sannois

ACTIVITATS CULTURALS

ACTIVITATS CULTURALS

BÒREAS ENSEMBLE –
QUINTET DE VENT

CINEMA

DIJOUS, 3 DE MARÇ,
A LES 18.30 h

Aquest hivern podrem gaudir del
cinema amb la proposta que ens fan
des del Pantalla Barcelona. Aquestes
són les pel·lícules:
Fotografia: Pantalla Barcelona

Bòreas Ensemble està format per
alumnes dels Estudis Superiors en
Interpretació de Música Clàssica i
Contemporània, del Centre Superior
de la Fundació Conservatori Liceu,
sota el mestratge i el consell del
clarinetista Isaac Rodríguez.
La
intenció del quintet és consolidarse com a ensemble professional
i explorar el repertori escrit per a
quintet de vent.

G

EL HOYO

Alba Valero, flauta. Becada per la
Fundació de Música Ferrer-Salat
Miquel Pérez, oboè .
Haizea Lores, trompa. Becada per la
Fundació de Música Ferrer-Salat
Santi Peñarroja, fagot. Becat per la
Fundació de Música Ferrer-Salat
Oriol Ramos, clarinet.

DIJOUS, 27 DE GENER,
A LES 19.00 h

Fotografia: Basque Films

Fotografia: Bòreas Ensemble

El futur, en una distòpia. Dues
persones per nivell. Un nom
desconegut de nivells. Una plataforma
amb menjar per a tots ells. Ets dels qui
pensen massa quan estan a dalt? O
dels qui no tenen coratge quan estan
sota? Si ho descobreixes massa tard,
no sortiràs viu del “forat”.
Versió original en castellà, subtitulat
en anglès.
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ACTIVITATS CULTURALS

LAS NIÑAS

PIANO OBERT

DIJOUS, 10 DE FEBRER,
A LES 19.00 h

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.

Abans de les dues pel·lícules
projectarem el curtmetratge realitzat
pel grup de gent amateur que va
presentar-se a la convocatòria de
Film-acció.
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Fotografia: Pixabay

Fotografia: Inicia Films

Espanya, 1992. La Celia ha crescut
sense qüestionar mai res d’allò que
l´envolta. L’arribada de la Brisa a
l’escola de monges on estudia, i la
seva nova amistat amb un grup de
noies més grans que ella, l’empeny
a descobrir una realitat que ja no té
res a veure amb l’educació desfasada
que rep, tant a casa com a l’escola. Té
13 anys i la pubertat farà que s´encari
a tot allò que fins ara ha significat
comoditat i seguretat, la relació amb
la seva mare inclosa. Pel·lícula rodada
a Gimenells i el pla de la Font.
Versió original en castellà.

Hores a convenir
Sala d’actes
Cal inscriure-s’hi prèviament

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
Organitzat pel Banc Solidari.
Aquest és un espai per donar suport a
totes les persones que han perdut un
ésser estimat.
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 sales
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:
reunions, concerts, assajos musicals,
tallers.
Consulteu-ne la disponibilitat i el pressupost:
ccjosepmtriasipeitx@lleuresport.cat

13

AGENDA CULTURAL DEL CENTRE CÍVIC I DE LA LUDOTECA LA TARDOR

GENER
Del 4 al 31

De 9.00 a 21.00 h

Art en femení

Exposició

Pàg. 3

Divendres, 14

A les 10.30 h

Barri del Born, tradicions i llegendes

Sortida

Pàg. 4

Dimecres, 19

A les 19.30 h

Despertem la nostra consciència: meditació

1a conferència

Pàg. 7

Dijous, 20

A les 18.30 h

Cristina Tena i Guillem León - dúo de cant
i piano

Concert

Pàg. 9

Dissabte, 22

A les 10.30 h

Obres pianístiques inspirades en la literatura

Concert

Pàg. 7

Dimarts, 25

A les 18.30 h

Comunicació assertiva

Conferència

Pàg. 6

Dijous, 27

A les 19.00 h

El hoyo

Cinema

Pàg. 11

De l’1 al 28

De 9.00 a 21.00 h

Primats en risc

Exposició

Pàg. 4

Dimecres, 2

A les 11.00 h

Meditació a l’aire lliure

Conferència-sortida

Pàg. 7

Dijous, 3

A les 18.30 h

Trio AlmArts – trio amb piano

Concert

Pàg. 10

Dimarts, 8

A les 18.30 h

Primats en risc

Conferència

Pàg. 6

Dijous, 10

A les 19.00 h

Las niñas

Cinema

Pàg. 12

Dimecres, 16

A les 19.30 h

Despertem la nostra consciència: meditació

2a conferència

Pàg. 7

Dijous, 17

A les 18.30 h

Quartet Sannois - quartet de corda

Concert

Pàg. 10

Divendres, 25

A les 10.30 h

Barcelona maçònica

Sortida

Pàg. 5

Del 2 al 31

De 9.00 a 21.00 h

Nascuda el 31 de novembre

Exposició

Pàg. 4

Dijous, 3

A les 18.30 h

Bòreas Ensemble – quintet de vent

Concert

Pàg. 11

Dissabte, 5

A les 11.00 h

10 mujeres & me

Concert

Pàg. 8

Dimecres, 9

A les 19.30 h

Despertem la nostra consciència: meditació

3a conferència

Pàg. 7

Dijous, 10

A les 10.30 h

Ús d’internet, xarxes socials i tràmits en línia

Conferència

Pàg. 6

Divendres, 11

A les 19.00 h

Clara Schumann i Teresa Carreño

Concert

Pàg. 8

Dimarts, 22

A les 19.00 h

Concert Barcelona Obertura

Concert

Pàg. 8

Divendres, 25

A les 10.30 h

Barri de Sant Andreu

Sortida

Pàg. 5

FEBRER

MARÇ
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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

LÍNIA 5 / L10 /
L9 SUD
COLLBLANC

BL

AN

CA

LÍNIA 5
BADAL

ADREÇA

HORARIS

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

Horari d’obertura:
De dilluns a divendres, de 9.00 a
21.30 h
Dissabtes, de 9.00 a 14.00 h

PER A MÉS INFORMACIÓ
barcelona.cat/ccjosepmtriasipeitx
ccjosepmtriasipeitx@lleuresport.cat
Facebook.com/ccjosepmtriasipeitx
Twitter:@ccjmtriasipeitx

