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ACTIVITATS CULTURALS

La programació pot patir canvis. Us recomanem que consulteu el nostre 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 és 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 del personal del centre 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 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

RESOLDRE EL CUB DE LA
BIOMEDICINA
Del 5 al 30 d’abril
Instal·lació interactiva
Professional: Institut de Recerca
Biomèdica (IRB Barcelona)
Hi col·labora: Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT) i La Mandarina de Newton

A l’IRB Barcelona som un centre de
recerca biomèdica que treballa per
aconseguir una vida lliure de malalties. La nostra missió és fer recerca
multidisciplinària d’excel·lència per
oferir solucions pioneres a necessitats mèdiques no resoltes en el càncer i altres malalties relacionades
amb l’envelliment. Aquesta instal·lació vol fer arribar la recerca en biome3
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dicina que fa l’IRB Barcelona a tota la
ciutadania. D’una forma interactiva les
persones que la visitin podran conèixer com s’investiga el càncer, l’envelliment o per què els científics fan servir
la mosca de la fruita Drosophila. Vine
i #ExperimentaIRB!

MIRADES
Del 3 al 29 de juny
Pintura, tècniques diverses
Professional: a càrrec de l’alumnat
dels tallers d’arts plàstiques del centre cívic

Fotografia: IRB Barcelona

Exposició dels treballs realitzats per
l’alumnat de pintura i aquarel·la dels
diferents nivells.

PROU LGTBI-FÒBIA

L’artista Rice ens mostra un recull
dels murals realitzats als carrers de
Barcelona i a altres ciutats, per donar
visibilitat al col·lectiu LGTBI i denunciar les discriminacions i agressions
que pateixen.

Pintura: Teresa Navarro

Del 3 al 31 de maig
Street art
Professional: Rice (@ricebarcelona)

SORTIDES CULTURALS
LA BARCELONA DEL 1714:
UNA CIUTAT EN GUERRA

Fotografia: Rice

DIMECRES, 6 D’ABRIL,
A LES 10.30 h
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Punt de trobada: Fossar de les
Moreres, al costat del peveter.
Guia: Jordi Pisa, historiador i guia
cultural
Durada: 2 hores, aprox.
Preu: 10,65 € per persona

ACTIVITATS CULTURALS

BARCELONA MAÇÒNICA
DIVENDRES, 27 DE MAIG,
A LES 10.30 h

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: 13,32 € per persona
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 vegades. Amb aquesta
ruta sabràs què és la maçoneria i
quines pistes i símbols de la seva
existència perviuen a Barcelona.

Fotografia: Wikicommons

Fotografia: Wikimedia

La ruta “Barcelona del 1714, una ciutat en guerra” ens ajudarà a entendre
els motius del setge de Barcelona i
les traces que la caiguda de la ciutat
van deixar al barri de la Ribera i el
Born. El setge de la ciutat de Barcelona va suposar la derrota d’una forma
de pensar i de governar Catalunya.
La caiguda de la ciutat va comportar
l’abolició de les lleis i de les institucions catalanes i va donar inici a la
repressió dels vençuts. Barcelona va
patir de prop les conseqüències de la
guerra, i si hi ha un barri on aquestes
són més perceptibles, no és altre que
el del Born.
Amb aquesta ruta visitarem els espais del barri relacionats amb el setge
de Barcelona dels anys 1713 i 1714
i amb les mesures de repressió que
van seguir a la caiguda de la ciutat,
com el Fossar de les Moreres, El Born
Centre de Cultura i Memòria o el parc
de la Ciutadella.
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BARCELONA MODERNISTA

CONFERÈNCIES

DIMARTS, 14 DE JUNY,
A LES 10.30 h

Punt de trobada: entrada de l’Hotel
Casa Fuster, passeig de Gràcia, 132
(jardinets de Gràcia)
Guia: Jorge Pisa, historiador i guia
cultural
Durada: 2 hores
Preu: 10,65 € per persona

INVESTIGAR EL CÀNCER
DIMECRES, 6 D’ABRIL,
A LES 18.30 h

Professional: Dra. Begoña Cánovas
L’Institut de Recerca Biomèdica (IRB
Barcelona) és un centre pioner de
recerca en biomedicina que pretén
oferir solucions a malalties com el
càncer, l’envelliment o malalties minoritàries. El càncer és una de les
pandèmies de la nostra època i la recerca fonamental és l’única manera
de combatre aquesta malaltia. Vine a
descobrir com s’investiga el càncer en
un laboratori i quins són els descobriments més recents.

Fotografia: Wikicommons

Fotografia: IRB Barcelona

Una ruta de carrer pels principals espais de Barcelona, on el modernisme
va esdevenir un símbol d’identitat de
Catalunya des de finals del segle XIX
fins a principis del XX. Descobreix
quines en van ser les característiques, els arquitectes més distingits,
els principals mecenes i sobretot les
obres arquitectòniques que van donar
a la ciutat la fama actual, a més d’alguna sorpresa.

G
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ESTRATÈGIES PER A
L’AUTOCURA

CONCERTS

DIJOUS, 12 DE MAIG,
A LES 18.30 h

BÒREAS ENSEMBLE –
QUINTET DE VENT

Associació

Pandora

Bòreas Ensemble està format per
alumnes d’estudis superiors en
interpretació de música clàssica i
contemporània, del Centre Superior
de la Fundació Conservatori Liceu,
sota el mestratge i 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.
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.

Fotografia: Freepik

Com facilitem l’autocura? Què
significa autocuidar-nos? Per què (a
vegades) no ho fem? Com podem
gestionar els sentiments d’angoixa,
pèrdua, pors...?
La pandèmia de la covid-19 ens
ha enfrontat a una situació en què
hem viscut confinament, aïllament,
convivència intensiva i pèrdues tant
personals com econòmiques. A més
també la necessitat d’adaptar-nos al
postconfinament.
Una situació que ha comportat canvis
als quals ens hem hagut d’adaptar i
situacions que ens han comportat
efectes psicològics i emocionals:
angoixes, dolor, ràbia, vulnerabilitat,
pors...
Aquests efectes no han estat
proporcionals ni iguals, sinó que han
estat més intensos en les dones, i
han suposat un cost físic i emocional
important, seqüeles psicològiques
les quals, moltes vegades, han estat
invisibilitzades i han estat difícils
d’identificar, fins i tot per les mateixes
dones.
Com facilitem l’autocura en aquest
context? Aquest serà l’objectiu
d’aquesta xerrada.

DIJOUS, 7 D’ABRIL,
A LES 18.30 h

Fotografia: Bòreas Ensemble

Professional:
Psicologia

G
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UN VIATGE DEL BARROC
ALS NOSTRES DIES

contemplatiu on la natura és present.
D’aquest impressionisme de Debussy
se n’influencia Montsalvatge, de qui
escoltarem la divertida i sorprenent
“Sonatine pour Yvette”. Completarà
el concert una improvisació sobre un
conegut tema de jazz.

Professional: Lluís Casanova

Fotografia: Lluís Casanova

PATHOS: LLUM I OBSCURITAT
DIVENDRES, 10 DE JUNY,
A LES 18.30 h
Professional: Maria Sáez

El repertori escollit, incideix en la idea
de contrast, va des del més explícit
—com la peça “Ocells al cel d’abril”—
fins a les obres més evocadores.
Amb el tempestuós Scherzo de
Chopin trobarem moments de gran
efervescència i també de llum.
Seguidament, sentirem un impromptu
de Schubert ple de vida. Amb
Pagodes ens endinsem en un món
8

Fotografia: Maria Sáez

En aquest recital, en Lluís Casanova
Martínez ens portarà a conèixer, a
través de música de diverses èpoques,
el repertori existent per a clarinet.
Es tracta d’un recital de clarinet
sol on l’intèrpret, a part d’executar
obres des de Bach fins a Messiaen,
acostarà el repertori al públic a través
d’explicacions i interacció constant.

CINEMA

G

KORA DOCUMENTARIO
DIMARTS, 24 DE MAIG,
A LES 18.30 h

Professional: Judit Torrent ,
d’Africaespromociona.
Com a punt de partida projectarem el
documental Kora documentario, de
Jorge Carvalho, que ens mostra la importància social i històrica de la kora i
els griots a Guinea Bissau. Existeixen
discrepàncies sobre l’origen d’aquest
instrument, tantes com els països que
el reclamen com a seu.

Fotografia: Productora Storycuts

DIJOUS, 19 DE MAIG,
A LES 18.30 h

ACTIVITATS CULTURALS

DIJOUS, 21 D’ABRIL,
DE 16.30 A 19.30 h

Porteu pintures i paper i nosaltres posem els cavallets. Passareu una molt
bona estona!

G

Fotografia: Freepik

SANT JORDI

Fotografia: Visualhunt

Hem organitzat una tarda festiva per
celebrar Sant Jordi. Us esperem, als
jardins de darrere del centre cívic,
amb totes aquestes activitats:

ESCRIPTORS/ES I ELS SEUS
LLIBRES
Hi seran presents diversos escriptors
i escriptores:
• Helena Anillo / Gerard Costa,
amb els seus contes i reflexions
• Blanca Busquets, amb el seu
llibre Constel·lacions (de 18.00 a
19.00 h)
• Josep M. Alaña, amb el llibre
Mamà, papà, aquest any el meu
tutor és un nan
• Sergi Borrell, amb el llibre, Jack
Daimon i el retorn del paradís

DEMOSTRACIÓ DE DIBUIX.
ESCOLA JOSO
DIJOUS, 21 D’ABRIL,
DE 17.30 A 18.30 h
Jandro González, professor de
l’Escola Joso, farà una demostració de
com dibuixar amb aquarel·la, tinta o
llapis de colors per barrejar tècniques.

INTERCANVI DE LLIBRES
De l’1 al 19 d’abril, farem una recollida
de llibres per a l’intercanvi posterior.
Normativa: 1 llibre = 1 punt, amb un
màxim de 10 llibres. No s’acceptaran
llibres de text, enciclopèdies, llibres
de promoció de diaris o llibres fets
malbé.
I el dia 21 d’abril podràs venir amb els
teus punts i canviar-los per llibres.

TALLERS PER A NENS I NENES
Horari de 17.30 a 19.15 h
Els nens i nenes del grup de 7-12
anys de la Ludoteca La Tardor, us
conviden el dijous 21 d’abril a fer un
seguit de tallers que ells i elles han
preparat per a vosaltres per celebrar
el dia de Sant Jordi.
• Taller “Construeix un punt de llibre”, molt divertit per a nens i nenes a partir de 5 anys.
• Taller “Fem una rosa de paper”,
per a nens i nenes a partir de 8
anys.
• Taller “Fem estampacions”, per a
nens i nenes de 0 a 4 anys.
• Taller “Dissenya la teva pròpia
llegenda”, per a totes les edats
(les persones adultes també hi
estan convidades).
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PRESENTACIÓ DE LLIBRE

POESIA

CONSTEL·LACIONS

BATECS POÈTICS

DIJOUS, 28 D’ABRIL,
A LES 19.00 h

DIJOUS, 5 DE MAIG,
A LES 18.30 h

G

Blanca

Busquets,

Professional: Júlia Bel i Júlia Fort
El dia 5 de maig, a les 18.30 h, tindrà
lloc un recital poètic amenitzat al piano per Júlia Fort i conduït per la poeta i creadora escènica Júlia Bel. Els
mateixos autors recitaran els poemes
que quedin seleccionats de la convocatòria oberta que fem des del 28 de
març fins al 21 d’abril.

El periodista cortsenc Jaume Grau,
presentarà
l’escriptora
Blanca
Busquets, i tots dos conversaran
sobre la seva última novel·la,
Constel·lacions.
En Cinto fa 100 anys diumenge i té
tota la família amb ell durant el cap
de setmana. Al llarg dels anys, els
ha ensenyat a tots les estrelles i
constel·lacions. Ell en va aprendre
els noms durant la Guerra Civil. Del
seu pas per la Lleva del Biberó en
va quedar, sobretot, una estrella que
és força especial. És clar que, tant el
seu fill, en Quim, com els seus nets,
la Paula i en Ramon han tingut també
les seves guerres. Com tothom, sí,
però potser les seves han estat més
arriscades. Al cap i a la fi, van viure
durant uns anys al País Basc. I les
seves històries d’amor són perilloses
i porten cua, una cua molt llarga.
Tanmateix, passi el que passi, cada
nit observaran les estrelles que uniran
per sempre les quatre generacions.

CONVOCATÒRIA DE POETES
DEL 21 DE MARÇ AL 21 D’ABRIL

Fotografia: Editorial Proa

Convoquem totes les entitats del barri
i poetes amateurs que vulguin participar en aquest recital musicat. Si hi vols
participar, envia un correu electrònic
a
culturatriasipeitx@lleuresport.cat
abans del dia 21 d’abril, amb la teva
poesia de temàtica lliure.
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Fotografia: CC Josep M. Trias i Peitx

Professional:
escriptora

G
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CICLE:
AUTOCONEIXEMENT I
MEDITACIÓ

PIANO OBERT
G

MEDITACIÓ
DIMECRES, 20 D’ABRIL I 29 DE
JUNY,
A LES 19.30 h
Professional:
terapeuta

M. Carmen

Ruano,

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

G

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.

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

Professional:
terapeuta

M. Carmen

Ruano,

Punt de trobada: escales de l’entrada
principal del parc, a l’avinguda
Diagonal.
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.

Fotografia: Pixabay

DIMECRES, 25 DE MAIG,
A LES 11.00 h
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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
Organitzat pel Banc Solidari.
Aquest és un espai per donar suport a
totes les persones que han perdut un
ésser estimat.
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.
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AGENDA CULTURAL DEL CENTRE CÍVIC

ABRIL
Del 5 al 30
d’abril

De 9.00 a 21.00 h

Resoldre el cub de la biomedicina

Exposició

pàg. 3

Dimecres, 6

A les 10.30 h

La Barcelona del 1714: una ciutat en guerra

Sortida

pàg. 4

Dimecres, 6

A les 18.30 h

Investigar el càncer

Conferència

pàg. 6

Dijous, 7

A les 18.30 h

Bòreas Ensemble – Quintet de Vent

Concert

pàg. 7

Dimecres, 20

A les 19.30 h

Despertem la nostra consciència: meditació

1a conferència

pàg. 11

Dijous, 21

De 16.30 a 19.30 h

Jornada festiva de Sant Jordi

Activitat cultural

pàg. 9

Dijous, 28

A les 19.00 h

Constel·lacions

Presentació de llibre

pàg. 9

Del 3 al 31

De 9.00 a 21.00 h

Prou LGTBI-fòbia

Exposició

pàg. 4

Dijous, 5

A les 18.30 h

Batecs poètics

Recital poètic

pàg. 10

Dijous, 12

A les 18.30 h

Estratègies per a l'autocura

Conferència

pàg. 7

Dijous, 19

A les 18.30 h

Un viatge del barroc als nostres dies

Concert

pàg. 8

Dimarts, 24

A les 18.30 h

Kora documentario

Cinema

pàg. 8

Dimecres, 25

A les 11.00 h

Meditació a l’aire lliure

Conferència-sortida

pàg. 11

Divendres, 27

A les 10.30 h

Barcelona maçònica

Sortida

pàg. 5

Del 3 al 29

De 9.00 a 21.00 h

Mirades

Exposició

pàg. 4

Divendres, 10

A les 18.30 h

Pathos: llum i obscuritat

Concert

pàg. 8

Dimarts, 14

A les 10.30 h

Barcelona modernista

Sortida

pàg. 6

Dimecres, 29

A les 19.30 h

Despertem la nostra consciència: meditació

2a conferència

pàg. 11

MAIG

JUNY
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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

INFORMACIÓ ADDICIONAL

PER A MÉS INFORMACIÓ

Adaptat per a persones amb
mobilitat reduïda

barcelona.cat/ccjosepmtriasipeitx
ccjosepmtriasipeitx@lleuresport.cat
Facebook.com/ccjosepmtriasipeitx
Twitter:@ccjmtriasipeitx

