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El Centre Cívic Matas i Ramis és un equipament mu-
nicipal, 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         

SETEMBRE
Dijous 8 19.30 h Inauguració La Guerra Civil a Horta Projecte H/Exposició

Divendres 9 18.30 h Inauguració Anem de vacances Exposició

Divendres 9 18.00 h L’encís rural de la Clota Festa Major/Visita guiada

Divendres 9 20.30 h CANTA 2 amb crispetes! Festa Major/Cine a la fresca

Dimecres 14 19.00 h El secret de la detectiva Klaus Festa Major/Contacontes

Divendres 16 18.00 h Descobrim la Font del Gos i la 
barriada de Can Quintana Festa Major/Visita guiada

Divendres 16 10.00 h Cuines africanes Festa Major/Taller

Dissabte 17 11.00 h La Guerra Civil a Horta Festa Major/Visita guiada

Dissabte 17 18.00 h DAVAIII de Cia Pablo & Sasha Festa Major/Circ

Dimecres 28 17.30 h Fem compost! Sostenibilitat/Taller

OCTUBRE
Divendres 7 19.00 h Quiz Els artistes de Rockfield In-Edit/Concurs preguntes

Divendres 7 19.30 h Rockfield: The Studio on the Farm In-Edit/Documental musical

Dissabte  8 11.30 h Supercuc (i altres curtmetratges) Petit Cineclub/Familiar

Dimecres 19 17.30 h Jocs gegants per la sostenibilitat Sostenibilitat/Taller familiar

Divendres 21 20.00 h 360º - Bemba Saoco Música BDC

Dissabte  22 12.00 h L’art dels cinc sentits Temps en família/Taller

Dissabte  27 17.30 h Castanyada: Alma de Cia Labú Teatre Teatre, activitats i castanyes 

NOVEMBRE
Divendres 4 19.00 h Khomeini no estimava la música 

amb Jordi Llaonart In-Edit/Xerrada- Debat 

Divendres 4 19.30 h Raving Iran In-Edit/Documental musical

Dissabte 5 10.30 h Residu 0 des del barri Sostenibilitat/Ruta

Dissabte 5 11.30 h Ratolins i guineus, una amistat d'un 
altre món Petit Cineclub/Familiar

Dimecres 9 19.30 h Inauguració Consciència Exposició

Dijous 10 19.00 h Las Majas de Goya Música clàssica

Divendres 11 19.00 h
EL RIZOMA DE MI CORAZÓN En 
memòria de Stanislav Petrov. NLT 
Teatro, Alfredo Álvarez.

XXI Mostra de Teatre 
d'Horta-Guinardó

Divendres 18 20.00 h Las dos edades - Alba Morena Música BDC/ Cançó d’autor

Dissabte 19 11.30 h El conillet que volia pa de pessic de 
Cia Cacauet Titelles, teatre, música

Dijous 24 20.00 h Amor eterno - Maria Cano Gil Dona/Teatre

Divendres 25 17.30 h Reciclones Sostenibilitat/Taller 

Divendres 25 18.00 h Laboratori de composició musical Dona/Taller

Divendres 25 20.00 h Micro obert de Marea Lila Dona/Música

Dissabte 26 11.30 h Moviment i joc en família Temps en família/Taller

DESEMBRE
Divendres 2 19.00 h Beats by Girlz Xerrada i sessió de DJ

Divendres 2 19.30 h Underplayed In-Edit/Documental musical

Dissabte 3 11.30 h Dúnia i altres curts del món Petit Cineclub/Familiar

Dissabte 10 11.30 h Galetes de Nadal Temps en família

Divendres 16 17.30 h Re-creació de peluixos Sostenibilitat/Taller familiar

Dissabte 17 11.30 h A Cau d’Orella de Cia Com Sona? Música BDC/ Familiar
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ACTIVITATS
CULTURALS         

FESTA MAJOR

TEATRE

MÚSICA

BARCELONA DISTRICTE
CULTURAL

CANÇÓ D’AUTOR

IN-EDIT ON TOUR

MÚSICA CLÀSSICA

SOSTENIBILITAT I JUSTÍCIA 
GLOBAL

EXPOSICIONS

FESTA MAJOR

Activitats gratuïtes amb
inscripció prèvia al web.

CANTA 2 AMB CRISPETES! 
Divendres, 9 de setembre,                    
a les 20.30 h 
Parc de la Unitat. Cinema a la 
fresca per a tots els públics.

DAVAIII - DOMICHOVSKY 
& AGRANOV
Dissabte, 17 de setembre,              
a les 18.00 h
Davant del Centre Cívic Matas 
i Ramis. Circ. Per a tots els pú-
blics. No cal inscripció prèvia

EL SECRET DE LA               
DETECTIVA KLAUS.          
ENGRUNA TEATRE 
Dimecres, 14 de setembre,            
a les 19.00 h
Parc de la Unitat. Contacontes. 
Per a tots els públics. No cal ins-
cripció prèvia

Ĺ ENCÍS RURAL DE LA 
CLOTA
Divendres, 9 de setembre,                
a les 18.00 h
Ruta a càrrec de: Ricard Paradís
Punt de trobada: C/ Feliu i Codi-
na, 20 (davant del Centre Cívic 
Matas i Ramis). 
 

DESCOBRIM LA FONT 
DEL GOS I LA BARRIADA 
DE CAN QUINTANA
Divendres, 16 de setembre,             
a les 18.00 h
A càrrec de: Ricard Paradís
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BEMBA SAOCO - 360º
Divendres, 21 d’octubre, a les 20.00 h
Carla Gordo veu; Ferran Caba piano i trombó; Arnau Pascual trombó 
i percussió; Pau Mas guitarra i veus; Joseph Gabriel Harris baix; Arnau 
Alonso bateria; Roser Gamonal assistent; Marc Balsa tècnic de so; Borja 
Pérez tècnic de llums.
La tecnologia s’uneix a la músi-
ca en un concert que es viu tot 
a través d’auriculars. El públic i 
els músics en cercle amb auri-
culars i la veu principal al cen-
tre permeten fer una immersió 
un nou concepte d’espectacle, 
fusionant diferents estils.

AMOR ETERNO · MARIA CANO GIL 
Dijous, 24 de novembre, a les 20.00 h 
La nostra protagonista, Romi-
na, una dona en l’efervescència  
dels trenta, es troba en aquesta 
edat on la maternitat és el leit-
motiv. No arribat a la seva cús-
pide professional, no ha acon-
seguit les seves metes, somnis 
o aspiracions. Els dubtes i la 
por seran coprotagonistes en 
aquesta història, que navega 
entre l’absurditat i la tendresa. 

TEATRE

Punt de trobada: C/ Feliu i Codina, 
20 (davant del Centre Cívic Matas i 
Ramis). 

LA GUERRA CIVIL A HORTA
Dissabte, 17 de setembre,                    
a les 11.00 h
A càrrec de: Carme Martín, comis-
sària de l’exposició
Punt de trobada: C/ Feliu i Codina, 
20 (davant del Centre Cívic Matas i 
Ramis).

TALLER DE CUINES            
AFRICANES
Divendres, 16 de setembre,              
de 10.00 a 13.00 h
A càrrec de: Creu Roja (Progra-
ma RD Atenció Humanitària a 
Immigrants)
Coneixerem algunes de les receptes 
típiques del continent africà. Desco-
brirem i cuinarem plats tradicionals 
amb aquest taller dirigit per dones 
migrants.

MÚSICA

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

Activitats gratuïtes i presencials amb inscripció prèvia 15 dies abans al web



6

CONCURS DE TELONERS - CONCERT ALBA MORENA
Del 18 de setembre al 10 d’octubre. Concert: 18 de novembre
Convocatòria oberta a cantautors/es que vulguin fer de teloners/es al con-
cert d’Alba Morena, la darrera guanyadora d’Horta Cançó d’Autor, el proper 
18 d’octubre. Resolució: 11 d’octubre.
Consulta les bases al web d’Horta Cançó d’Autor
(https://hortadautor.cat/)

ESPAI DE COMPOSICIÓ FEMINISTA
Divendres, 25 de novembre, a les 18.00 h
A càrrec de: Marea Lila, comissió de gènere de l’Associació Rodautors
Espai obert a dones i dissidències amb l’’objectiu  d’aprofitar les eines cre-
atives de la composició. Dirigit a cantautores, músiques, artistes, creadores 
i tota mena de participació dins o fora de l’àmbit artístic.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia al web

MICRO OBERT DE MAREA LILA DE RODAUTORS
Divendres, 25 de novembre, a les 20.00 h
A càrrec de: Marea Lila, comissió de gènere de l’Associació Rodautors
Micro Obert per a dones i dissi-
dències (o projectes mixtes lide-
rats per dones i/o dissidències) 
que vulguin compartir la seva 
música i visibilitzar la lluita femi-
nista als escenaris.Inscripcions 
a través del correu marealila@ro-
dautors.com o a la mateix dia de 
l’activitat.
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia al web

CANÇÓ D’AUTOR

IN-EDIT ON TOUR

ALBA MORENA · LAS DOS EDADES
Divendres, 18 de novembre, a les 20.00 h
Alba Morena - veu i electrònica 
/Carmela C. Font - cello /Jorge 
Retuerta - viola.
Alba Morena presenta el seu pri-
mer treball autoeditat Las Dos 
Edades (2021), on s’interrelaci-
onen diferents gèneres: des de 
l’electrònica a la música urbana tot 
passant per la música clàssica, el 
flamenco i els gèneres alternatius. 

ROCKFIELD: THE STUDIO ON THE FARM
Divendres, 7 d’octubre
-A les 19.00 h:
Quiz Els artistes de Rockfield
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Concurs de preguntes musicals so-
bre els artistes que van enregistrar al 
mític estudi.
Qui guanyi s’endurà de premi un ta-
ller gratuït. Amb QuizzMe.
-A les 19.30 h: 
Projecció del documental
Rockfield: The Studio on the Farm
Hannah Berryman | Regne Unit | 2020 
| 91 min
Fa 50 anys, dos germans gal·lesos van muntar un estudi-habitatge a la seva 
granja. Vaques i porcs han vist passar des de Black Sabbath, Hawkwind, Que-
en i Simple Minds fins a Oasis, The Stone Roses, The Charlatans o Coldplay. 
Memorabília pop la mar de divertida d’un estudi d’enregistrament al camp 
gal·lès que va arribar a competir amb els mítics Abbey Road de Londres.
Activitat conjunta gratuïta i presencial. Inscripció prèvia 15 dies abans al web

RAVING IRAN
Divendres, 4 de novembre
-A les 19.00 h:
Xerrada/debat:
Khomeini no estimava la música
Amb Jordi Llaonart, arabista, islamò-
leg i periodista expert en el Pròxim 
Orient.
La música va ser una de les prime-
res víctimes de la Revolució Islàmica 
d’Iran. Però els seus líders l’han utilit-
zat quan van pensar que podria jugar 
a favor dels seus interessos.
-A les 19.30 h: 
Projecció del documental Raving Iran
Susanne Regina Meures | Suissa | 2016 | 85 min. 
Anoosh i Arash s’atreveixen a ser DJs a Teheran, la capital de l’Iran, on s’han 
d’amagar de la policia per intercanviar discos i organitzar festes a la clan-
destinitat. Una invitació a la rave més gran de Suïssa pot canviar-los la vida.
Activitat gratuïta i presencial amb reserva prèvia 15 dies abans al web.

UNDERPLAYED
Divendres, 2 de desembre
-A les 19.00 h: Beats by Girlz
DJ Session i presentació del projecte. Beats By Girlz és un col·lectiu educa-
tiu internacional dedicat a l’empoderament de nens, dones i persones no bi-
nàries. A través de la tecnologia musical, el col·lectiu treballa amb l’objectiu 
d’acabar amb la bretxa de gènere tant a les aules com a la indústria musical. 

-A les 19.30 h: 
Projecció del documental
Underplayed
Stacey Lee | 2020 | EUA | 88 min.
Al Top 100 dels millors DJs d’electrò-
nica publicats l´any 2019 hi havia cinc 
dones. Cinc. Elles mateixes analitzen 
la dimensió del disbarat i exposen els 
seus casos personals: falta de referents, qüestionament permanent, bretxa 
salarial de gènere o conciliació familiar, entre d´altres. 
Activitat conjunta gratuïta i presencial. Inscripció prèvia 15 dies abans al web
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MÚSICA CLÀSSICA

LAS MAJAS DE GOYA
Dijous, 10 de novembre
-A les 19.00 h: Concert Noves intèrprets amb Noe Jiménez, piano.
-A les 19.15 h: Las Majas de Goya
Romina Krieger- soprano/ Olga Kobekina- piano/ Olga Ponce- dansa/ Maria 
Voronkova- actriu. 
L’espectacle Las majas de Goya és 
una obra multidisciplinar que pren les 
obres de dos dels referents culturals 
més importants a nivell pictòric i mu-
sical, com són Francisco de Goya i 
Enric Granados.
Activitat gratuïta i presencial amb  ins-
cripció prèvia al web del cicle https://
classicahg.cat/

SOSTENIBILITAT I JUSTÍCIA GLOBAL

FEM COMPOST!
Dimecres, 28 desembre, a les 17.30 h
Adreçat a tots els públics
Lloc: Hort del Marcel·lí. Taller.
Parlarem dels models de compostat-
ge descentralitzats a la ciutat i expli-
carem com iniciar un compostador a 
casa mentre resolem els dubtes que 
poden sorgir i com es pot utilitzar el 
compost. 

JOCS GEGANTS PER LA SOSTENIBILITAT
Dimecres, 19 d’octubre, a les 17.30 h
A partir de 4 anys
Lloc: Plaça d’Eivissa. Taller familiar.
Amb diversos jocs gegants, els més petits (i també els grans) gaudirem 
d’una tarda festiva mentre aprenem conceptes sobre la sostenibilitat. 

RESIDU 0 DES DEL BARRI
Dissabte, 5 novembre, a les 10.30 h
Adreçat a públic adult
Punt de trobada: Centre Cívic Matas i Ramis. Ruta. 
Ruta pel barri on es descobriran els comerços i projectes que permeten tenir 
una vida residu 0 al costat de casa. Es comptarà amb la presència del propi 
personal per a obtenir les explicacions de primera mà. 

RECICLONES
Divendres, 25 novembre, a les 17.30 h A partir de 9 anys
Taller manual i artístic on reutilitzarem les lones que es fan servir a la ciutat per 

Activitats gratuïtes amb inscripció prèvia al web
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EXPOSICIONS

SALA IGNASI VALLHONESTA

LA GUERRA CIVIL A HORTA
Del 8 de setembre al 4 de novembre
Inauguració: Dijous, 8 de setembre, a les 19.30 h
Comissariat: Carme Martín
Exposició seleccionada de Projecte 
H. Dins del Cicle Microcomissariats

Activitat vinculada: VISITA GUIA-
DA PEL BARRI ALS ESPAIS DE LA 
GUERRA CIVIL A HORTA
Dissabte, 17 de setembre, a les 11.00 h
Activitat gratuïta amb inscripció prè-
via al web. Places limitades

CONSCIÈNCIA
Del 9 de novembre al 21 de gener
Inauguració: Dimecres, 9 de novem-
bre, a les 19.30 h 
Pep Ribé

ESPAI RAW

EXPOSICIONS DE FOTÒGRAFS EMERGENTS                          
SELECCIONATS DE LA CONVOCATÒRIA RAW
Del 8 de setembre al 4 de novembre i del 8 de novembre al 7 de gener

ESPAI CAFÈ

ANEM DE VACANCES!
Del 8 de setembre al 7 de gener
Inauguració: Divendres, 9 de setembre, a les 18.30 h
Associació EL MUSELL

a anunciar esdeveniments i les convertirem en pràctics utensilis.

RE-CREACIÓ DE PELUIXOS
Divendres, 16 desembre, a les 17.30 h
Taller familiar. A partir de 5 anys
Crearem els nostres propis peluixos a partir d’altres descartats i aprendrem a 
estimar les joguines i reduir-ne els residus amb el manifest i la guia de La Vida 
dels Jocs i les Joguines. 
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Les activitats es duran  a terme seguint la normativa de seguretat i prevenció 
que les autoritats sanitàries indiquin en cada moment. 

INFORMACIÓ INSCRIPCIONS 

PRESENCIALS: 
A partir del 19 de setembre 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 19 de setembre 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 3 d’octubre 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.

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 ubi-
cació d’una activitat dins de l’equipament, si ho considera necessari. El Centre 
es reserva el dret de suspendre les activitats que no tinguin un nombre mínim de 
participants o per altres raons tècniques. En aquests casos, s’efectuarà la devo-
lució de l’import de la inscripció. En cap cas es retornaran els diners de la ma-
trícula, 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 alienes 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 
dur a terme 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. 
La inscripció a un taller significa l’acceptació d’aquesta normativa.

INFORMACIÓ DESCOMPTES
Les inscripcions a tallers amb subvenció d’atur o bé per a persones amb 
discapacitat no estan disponibles en línia. Cal venir presencialment. El des-
compte només és aplicable a un taller per trimestre. Consulta al nostre web 
la documentació que et cal portar. 

TALLERS CULTURALS         
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DIBUIX I PINTURA
Dimecres, d´11.00 a 13.00 h
Del 5/10 al 14/12 (9 sessions)                          
Preu trimestral: 67,74 €                     
Taller de 18 hores    
Prof. Gabriela Díaz
Introducció al dibuix i la pintura sen-
se tenir cap coneixement pictòric i 
per a aquells que desitgin aprofundir 
en els seus coneixements tant d’art 
clàssic i tradicional .

APRÈN A DIBUIXAR
Dimecres, de 16.45 a 18.15 h
Del 5/10 al 14/12 (9 sessions)                          
Preu trimestral: 50,80 €                      
Taller de 13.5 hores    
Prof. Úrsula Uriach
El dibuix és l’element essencial per 
introduir-se en el món de les arts 
plàstiques. Nivell inicial, dirigit a per-
sones que no han dibuixat mai o per-
sones amb nocions bàsiques.

EXPRESSA’T AMB          
L’AQUAREL·LA
Dimecres, de 18.30 a 20.30 h
Del 5/10 al 14/12 (9 sessions)                          
Preu trimestral: 67,74 €                      
Taller de 18 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 connec-
tar amb la metodologia d’aprenen-
tatge.

7 RUTES PER LA HISTÒRIA 
DE BARCELONA
Dilluns, de 10.30 a 12.30 h  
Del 3/10 al 5/12 (7 sessions)                                   
Preu trimestral: 52,68 €                   
Taller de 14 hores
Prof. Judith Soler  
Coneixem bé Barcelona? Us propo-
sem passejar a la recerca d’aquells 
petits detalls i anècdotes que no heu 
descobert:la Barcino de l’emperador 
August o la Guerrera de 1714, entre 
d’altres. 

VIATGE A LES EXPOSICIONS 
DE BARCELONA 
Dijous, d´11.00 a 12.30 h                 
Del 6/10 al 1/12 (9 sessions)                          
Preu trimestral: 50,80 €                     
Taller de 13.30 hores 
Prof. Maria Concetta Marino
Visitarem les millors exposicions del 
moment de la ciutat de la mà d’una 
professora que et guiarà en aquesta 
experiència enriquidora. 
Les entrades a museus i exposicions 
aniran a càrrec de l´alumnat. 

ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES 

SORTIDES, RUTES I VISITES GUIADES 

HUMANITATS 

HISTÒRIA DE LA MÚSICA 
15, 22 i 29 de novembre,                       
de 18.00 a 20.00 h (2 hores/sessió)
Preu taller: 22,58 €                            
Taller de 6 hores
Prof. Jordi Clos
Recorrerem la història de la música 

de la mà dels grans compositors 
de tots els temps amb el musicòleg 
i baríton Jordi Clos. Descobrirem 
com ha canviat la música i la manera 
d´escoltar-la des del Barroc fins a les 
avantguardes del s. XX. Viatjarem 
per l’òpera, les obres simfòniques, 
la música de cambra, els castrats i 
molts d´altres capítols. 
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MÚSICA I VEU 

CONSTRUEIX EL TEU           
PRIMER SINTETIZADOR 
Dissabte, 12 de novembre, de 10.30 
a 13.30 h
Preu taller: 11,29 € + 15 € de materi-
al. Taller de 3 hores
Prof. Robert Martínez, Mutan 
Monkey Instruments
Taller pràctic per endinsar-nos al fas-
cinant món del sintetitzadors. Què és 
un sintetitzador? Quins sons podem 
crear? Ens construirem el nostre 
primer sintetitzador controlat amb 
sensors de llum partint de conceptes 
bàsics d’electrònica analògica. Una 
bona manera d’entendre i experi-
mentar amb l’electrònica i la tecno-
logia aplicada a la creació musical. 

CANT MODERN 
Dimarts, de 18.30 a 20.30 h
Del 4/10 al 13/12 (9 sessions)                          
Preu trimestral: 67,74 €                        
Taller de 18 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 5/10 al 14/12 (9 sessions)                          
Preu trimestral: 33,87 €
Taller de 9 hores
Prof. Escola Música Virgínia Blanch
Vols aprendre a tocar l’ukelele i pas-
sar-ho bé? Aquest és el teu instrument. 
No és necessari tenir coneixements 
previs de música. Només has de 
portar el teu ukelele.

GUITARRA 
Divendres, de 19.00 a 20.00 h
Del 7/10 al 16/12 (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 5/10 al 14/12 (9 sessions)                          
Preu trimestral: 33,87 €
Taller de 9 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 8/10 al 10/12 (9 sessions)                          
Preu trimestral: 33,87 €
Taller de 9 hores
Taller familiar (infants acompanyats 
d’una persona adulta) 
Prof. Escola 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 6/10 al 15/12 (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.
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AFROBEATS                                                  
Dilluns, de 19.15 a 20.30 h
Del 3/10 al 12/12 (10  sessions)   

Taller de 12.30 hores
Preu trimestral: 47,04 €
Taller de 12.30 hores
Prof. Marie Christiane Porcher

GIMNÀSTICA PEL BENESTAR
TARDA - Dilluns, de 17.30 a 19.00 h
Del 3/10 al 12/12 (10 sessions)      
Preu trimestral: 56,45 €
Taller de 15 hores                 
MATÍ - Divendres, de 12.00 a 13.30 h
Del 7/10 al 16/12 (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. 

ESTIRAMENTS
Dimarts i dijous, de 13.30 a 14.15 h
Del 4/10 al 20/12 (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 4/10 al 13/12 (9 sessions)                          
Preu trimestral: 33,87 €
Taller de 9 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 5/10 al 14/12 (9 sessions)                          
Preu trimestral: 33,87 €

Taller de 9 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 5/10 al 14/12 (9 sessions)                          
Preu trimestral: 33,87 €
Taller de 9 hores
Prof. Esther Burgos
Ajudarem a combatre estats d’angoi-
xa, estrès, ansietat, insomni, depres-
sió i d’altres malestars. Practicarem 
diferents mètodes per trobar pautes 
personals i autogestionar-nos. 

ZUMBA 
Grup A
Dimecres, de 19.00 a 20.00 h                 
Grup B
Dimecres, de 20.15 a 21.15 h
Del 5/10 al 14/12 (9 sessions)                          
Preu trimestral: 33,87 €
Taller de 9 hores
Prof. 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 6/10 al 15/12 (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. 

SALUT I ACTIVITAT  FÍSICA 

BALLS DE SALÓ O BALLS TRADICIONALS 
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LLENGÜES 

INTERACTIVE ENGLISH 
Dimarts, de 10.00 a 11.30 h
Del 4/10 al 13/12  (9 sessions)                     
Preu trimestral: 50,80 €
Taller de 13.5 hores
Prof. Isabel Howlett
Parlarem l’anglès mitjançant exer-
cicis interactius i comunicatius que, 
alhora, ens proporcionaran una 
gramàtica sòlida (llindar bàsic-in-
termedi). 

ANGLÈS DE                        
SUPERVIVÈNCIA - INICIACIÓ
Dimarts, d´11.45 a 13.15 h
Del 4/10 al 13/12  (9 sessions)                     
Preu trimestral: 50,80 €
Taller de 13.5 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.

ET VOILÀ! FRANCÈS 
Dijous, de 17.30 a 19.00 h
Del 6/10 al 15/12 (10 sessions)                     
Preu trimestral: 56,45 €
Taller de 15 hores
Prof. Pascal Verkest
Taller destinat a persones amb noci-
ons bàsiques de la llengua francesa. 
Mitjançant la realització d’exercicis 
(escrits i orals) i l’audició de diàlegs, 
estudiarem el vocabulari de la vida 
quotidiana.

Aprèn els passos i postures bàsi-
ques de l’Afro. Descobrirem els gro-
ove de l’Afro recorrent als diferents 
països a través dels seus ritmes: 
azonto, coupedecale, ndombolo o 
shaku shaku.

BALLS DE SALÓ
Grup A
Dilluns, de 20.15 a 21.30 h 
Del 3/10 al 12/12 (10  sessions)   
Preu trimestral: 47,04 €. (preu per 
persona). Taller de 12.30 hores
Grup B
Divendres, de 20.15 a 21.30 h
Del 7/10 al 9/12 (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 4/10 al 13/12 (9 sessions)                          
Preu trimestral: 33,87 €
Taller de 9 hores
Prof. Eila Galan
Un ball individual i d’origen 
afro-americà, on un dels més cone-
guts de l’època va ser el xarleston, 
iniciat durant els anys 20. Un ball 
ben dinàmic i divertit i que t’ omplirà 
d’energia. 

CREACIÓ LITERÀRIA

CLAUS DE LA NARRATIVA
Divendres, de 18.00 a 19.30 h
Del 7/10 al 16/12 (10 sessions)                          
Preu trimestral: 56,45 €
Taller de 15 hores
Prof. Susana Hernández
Vols conèixer i dominar els elements 
claus de l’escriptura? La importància 
de l’espai i el temps; els recursos per 

ambientar els relats; els secrets d’un 
bon diàleg; com crear personatges 
inoblidables. Aquest és el teu taller. 
A través de sessions de teoria i pràc-
tica aprendràs a fer servir les eines 
bàsiques per gaudir de l’escriptura.
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*En funció de les restriccions sanità-
ries, el desenvolupament d’aquests 
monogràfics es pot veure alterat 
(demostració en directe o taller par-
ticipatiu).  
*Es recomana portar un davantal.

TRES MENÚS PER A TRES 
FESTES DE NADAL
16, 23 i 30 de novembre,

d’11.00 a 13.00 h
(2 hores/sessió)
Preu taller: 22,58 €
+ 13 € de material
Prof. Carmeta Comas 
Vols aprendre receptes diferents 
que et donin temps per a gaudir de 
la família durant aquests dies? T´en-
senyarem aperitius, cremes, primers 
plats i algunes postres. Farem tres 
menús per a tres dies diferents.

FARMACIOLA NATURAL
Dissabte, 22 d’octubre,
de 10.00 a 13.00 h 
Preu taller: 11,29  € + 5 € de material
Taller de 3 hores
Prof. Noelia Narejo
Aprendrem els mètodes per a extreu-
re els principis actius de les plantes 
(tintura, oleat i extracte), de manera 
que puguem elaborar pomades per a 
contractures i ungüents cicatritzants 
de calèndula, entre d´altres. 

COSMÈTICA ESPECIAL 
NADAL
Dissabte, 26 de novembre,
de 10.00 a 13.00 h 
Preu taller: 11,29  € + 5 € de material
Taller de 3 hores
Prof. Noelia Narejo
Prepararem productes per a fer el 
regal perfecte aquest Nadal: sticks 
labials nutritius o espelmes de soja. 

GASTRONOMIA I ALIMENTACIÓ 

GIMNÀSTICA PER A LA 
GENT GRAN 
Organitza: Associació Esportiva 
Sant Andreu
Més informació al web:
https://www.aesantandreu.org/

FARMACIOLA I COSMÈTICA NATURAL 

ALTRES ACTIVITATS

SERVEIS 

CAFETERIA
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

ESPAI BAMBINI: RACÓ INFANTIL DE LECTURA I JOC
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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
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HORTA

PLAÇA
EÏVISSA

PASSEIG DE FABRA I P
UIG

CARRER FELIU I CODINA

C
A

R
R

E
R

 TO
D

A

C
A

R
R

E
R

 S
A

LS
E

S

C
A

R
R

E
R

 C
A

M
P

O
A

M
O

R
CENTRE CÍVIC 
MATAS I RAMIS

SEGUEIX-NOS I NO ET PERDIS RES 


