


INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Període d’inscripcions als tallers 
de tardor:
Del 12 al 29 de desembre. 
Presencialment de dilluns a 
divendres de 9.30 a 13.30 h i de 
16 a 20 h
En línia: 
mitjançant http://ajuntament.bar-
celona.cat/ccivics/teixonera,  a 
partir de les 00.00 h del dilluns 12 
de desembre.
En el cas dels tallers que són 
càpsules, les inscripcions finalit-
zen una setmana abans de l’inici 
del taller. 

Les inscripcions es poden fer en línia  o 
presencialment. 
•Són imprescindibles les dades 
personals.  
•El pagament es pot fer en línia, en 
efectiu o amb targeta de crèdit.  
•Presencialment una persona pot 
fer un màxim de tres inscripcions 
per a un mateix taller. 
Tallers infantils
Les inscripcions es fan presen-
cialment o en línia a nom del pare, 
mare, tutor o tutora i no disposen 
de subvenció per a aturats.  
És indispensable que el pare, 
mare, tutor o tutora de la perso-
na menor empleni un document, 
mitjançant el qual cedeix el trac-
tament de les seves dades, així 
com l’acceptació o no 
acceptació dels seus drets d’imatge.  

En el cas dels tallers familiars, les 
inscripcions preveuen la partici-
pació d’un adult i com a màxim dos 
infants al seu càrrec.
El cost del material dels tallers 
s’abonarà en efectiu el dia de la 
inscripció.

Subvencions per a persones 
aturades i persones amb 
diversitat funcional: les inscrip-
cions amb subvenció solament es 
poden fer presencialment i durant 
el període d’inscripcions. 
La data màxima per presentar 
la documentació és el 13 de gener. 

En cas de força major, derivada de la 
crisi sanitària actual o perquè 
qualsevol autoritat governamental 
no permeti el desenvolupament de 
forma presencial de l’activitat a 
la qual us heu inscrit (donat que 
aquesta 
circumstància pot restringir l’accés 
a l’equipament), aquesta activitat 
s’adaptarà perquè pugui  fer-se de 
forma virtual i des de qualsevol 
dispositiu amb accés a Internet.  
El nombre d’hores, el nombre de 
sessions i els horaris seran els mateixos.
Aquesta variació no suposarà que el 
curs es consideri cancel·lat o 
suspès i, per tant, no donarà dret a la 
devolució de l’import de la inscripció 
proporcional a les sessions fetes 
virtualment.  

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ
NORMATIVA DE CANVIS I 
DEVOLUCIONS



S’informarà amb antelació d’aquests 
possibles canvis, així com de la 
plataforma telemàtica des de la qual 
es continuarà oferint l’activitat.  
En cas que alguna sessió del taller 
s’hagi suspès per força major, 
aquesta sessió es recuperarà al fi-
nal de les 
sessions del curs.

Canvis de taller 
En el cas dels tallers trimestrals, per fer 
un canvi de taller o d’horari, cal 
sol·licitar-ho presencialment o per 
correu electrònic, en data màxima 
abans de l’inici de la segona sessió 
del taller, independentment de si s’ha 
assistit a la primera sessió o no s’ha fet, i 
sempre que hi hagi places disponibles. 
En el cas dels tallers que són càpsules, 
la data màxima és una setmana abans 
de l’inici del taller.

Devolucions
Per rebre la devolució voluntària de 
l’import del taller trimestral, cal 
notificar-ne la baixa presencialment o 
per correu electrònic, en data màxima, 
just abans d’iniciar-se la segona 
sessió, independentment de si s’ha 
assistit a la primera sessió o no s’ha fet. 

Un cop transcorregut aquest període 
de temps, ja no es retornarà per cap 
motiu l’import del taller. 
En el cas dels tallers que són 
càpsules la data màxima és uns 
setmana abans de l’inici del taller. 

En efectiu
Es farà a partir de la segona setmana 
del començament del taller, ja sigui 
per canvi de taller o per devolució, i 
independentment del motiu. 
El Centre Cívic avisarà de la data per 
poder recollir-ne els diners.  

Amb targeta
Es farà la devolució sempre que es 
presenti el rebut del pagament amb la 
targeta i es faci dins del termini de 30 
dies després de la data del pagament. 
La devolució es farà en efectiu, si no es 
poden complir tots dos requisits. 
 

En línia
El departament d’administració farà 
les devolucions en un termini màxim 
de 5 dies laborables després d’haver 
rebut la sol·licitud presencialment o 
per correu electrònic. S’avisaran els 
interessats perquè comprovin que els 
diners ja s’han reintegrat al compte 
corresponent.  
 
*El Centre es reserva el dret de 
suspendre els tallers que no tinguin un 
nombre mínim de persones inscrites o 
per qualsevol altre motiu que afecti el 
bon funcionament de l’activitat. 
En aquest cas, es retornarà l’import 
abonat. 

Els  preus  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 
2022.
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NOVETAT CÀPSULA

ACTIVITAT GRATUÏTA II CAL INSCRIPCIÓ 

ACTIVITAT 

O TALLER EN LÍNIA

AGENDA DE TALLERS |  HIVERN 2023

INFORMÀTICA I COMUNITAT 
DIGITAL

1. BUIDA EL TEU MÒBIL 

Horari: dimecres de 18 a 20 h 
Dia: el 25/01  
Preu: 7,53 € (1 sessió)  

3. APRÈN A GESTIONAR EL 
NÚVOL

Horari: dimecres de 18 a 20 h
Dia: el 15/03
Preu: 7,53 € (1 sessió)  

En els tallers i activitats presencials s’hi aplicaran les mesures sanitàries corresponents.
Es recomana portar la màrfega de casa o, al seu defecte, una tovallola.

LLENGÜES

C

IS EDUNAUTA

N

I

2. DOMINA EL WHATSAPP 

Horari: dimecres de 18 a 20 h 
Dia: el 15/02
Preu: 7,53 € (1 sessió)  

C
4. ANGLÈS. INICIACIÓ

Horari: dilluns de 19 a 20.30 h  
Durada: del 09/01 al 13/03 
Preu: 56,45 € (10 sessions)   

C



SALUT I ACTIVITAT FÍSICA 

7. IOGA TARDA. GRUP C 

Horari: dilluns i dimecres de 18 a 
19 h 
Durada: del 09/01 al 15/03
Preu: 75,26 € (20 sessions)  

5. IOGA MATÍ. GRUP A  

Horari: dilluns i dimecres de 9 a 
10 h 
Durada: del 09/01 al 15/03
Preu: 75,26 € (20 sessions)  

8. COMBO ESTIRAMENTS + 
CORRECCIÓ POSTURAL + PILATES 

Horari: dimarts de 9.30 a 11 h 
Durada: del 10/01 al 14/03
Preu: 56,45 € (10 sessions) 

9. INICIACIÓ A LA MARXA 
NÒRDICA

Cal portar bastons de marxa nòrdica. 
Horari: dimarts d’11 a 12.30 h 
Durada: del 10/01 al 14/03 
Preu: 56,45 € (10 sessions) 

6. IOGA MATÍ. GRUP B 

Horari: dilluns i dimecres de 10 a 
11 h 
Durada: del 09/01 al 15/03
Preu: 75,26 € (20 sessions)  

11. PILATES

Horari: dimarts de 19 a 20.30 h 
Durada: del 17/01 al 21/03
Preu: 56,45 € (10 sessions) 

12. TONIFICACIÓ TOTAL

Horari: dimarts de 20 a 21 h 
Durada: del 10/01 al 14/03 
Preu: 37,63 € (10 sessions) 

10. FITBOXA 

Horari: dimarts de 19 a 20 h 
Durada: del 10/01 al 14/03 
Preu: 37,63 € (10 sessions) 



16. DANSAFIT

Horari: dijous d’11 a 12 h 
Durada: del 12/01 al 16/03 
Preu: 37,63 € (10 sessions) 

Contraindicat per a embarassades i 
persones amb hipertensió no 
controlada. 
Horari: dijous de 19 a 20.30 h 
Durada: del 12/01 al 16/03
Preu: 56,45 € (10 sessions)

20. RISOTERÀPIA

Horari: dissabte de 10 a 12 h 
Dia: el 28/01 
Preu: 7,53 € (1 sessió) 

14. DEFENSA PERSONAL PER A 
DONES

Horari: dimecres de 20 a 21 h 
Durada: de l’11/01 al 15/03 
Preu: 37,63 € (10 sessions)  

17. GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA I 
ESTIRAMENTS

Horari: dijous de 20 a 21 h  
Durada: del 12/01 al 16/03 
Preu: 37,63 € (10 sessions) 

18. ZUMBA 

15. ESTIRAMENTS I 
CORRECCIÓ POSTURAL

Horari: dijous de 10 a 11 h 
Durada: del 12/01 al 16/03 
Preu: 37,63 € (10 sessions) 

Horari: dissabte de 10.30 a 12 h 
Durada: del 14/01 a 18/03 
Preu: 56,45 € (10 sessions) 

19. PILATES DISSABTE 

NC

13. BODY XTREAM

Horari: dimecres de 17.45 a 18.45 h 
Durada: de l’11/01 al 15/03 
Preu: 37,63 € (10 sessions) 



ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES

21. PINTURA I DIBUIX

Material a càrrec de l’alumnat.
Horari: dijous de 19 a 21 h
Durada: del 12/01 al 16/03
Preu: 75,26 € (10 sessions)

MEDI AMBIENT I 
ECOLOGIA URBANA

23. COM APROFITAR POTS DE 
VIDRE

Cal portar dos o tres pots de vidre 
petits o mitjans, tela fina i elements de 
decoració (cordill, corda, etc).
Horari: dissabte de 10 a 12 h
Dia: el 21/01
Preu: 7,53 € (1 sessió) 
Cost material: 3 €

22. AUTORETRAT AMB HUMOR 

Horari: dissabte de 10 a 12 h
Dia: el 04/03
Preu: 7,53 € (1 sessió) 

NC

NC S

24. MANTENIMENT I REPARACIÓ 
DE PATINENTS ELÈCTRICS

Es recomana portar-hi el patinet.
Horari: dissabte de 10 a 12.30 h
Dia: el 04/02
Preu: gratuït  (1 sessió) 

NC S

25. KOKEDAMES

Horari: dissabte de 10 a 12 h
Dia: el 04/02
Preu: 7,53 €  (1 sessió) 
Cost del material: 25 €

NC S

26. AMBIENTADORS SALUDABLES 
I ECOLÒGICS 

Opcionalment es pot portar cordill o 
cinta decorativa.
Horari: dissabte de 10 a 12 h
Dia: el 11/02
Preu: 7,53 € (1 sessió)
Cost material: 5 €

NC S



Horari: dissabte de 10 a 12 h
Dia: el 11/02 
Preu: 7,53 € (1 sessió) 
Cost del material: 12 €

31. INICIACIÓ A L’SCRAP

32. PUNTADES A MÀ A L’ABAST 
DE TOTHOM

Cal portar peces de roba on fer els 
arranjaments.
Horari: dissabte de 10 a 12.30 h
Dia: el 25/02 
Preu: gratuït (1 sessió) 

28. MANTENIMENT DE LA 
BICICLETA

Es recomana portar-hi la bicicleta.
Horari: dissabte de 10 a 12.30 h
Dia: el 25/03
Preu: gratuït (1 sessió) 

NC S

Horari: dimarts d’11 a 12.30 h
Durada: del 10/01 al 14/03 
Preu: 56,45 € (10 sessions ) 
Cost del material: 36 €

29. CERÀMICA

ARTESANIA, TÈXTIL I
ARTS DECORATIVES

30. APEDACEM AMB 
BORO SASHIKO. 

Cal portar costurer, retalls de roba, fils 
de color.
Horari: dissabte de 10 a 12.30 h
Dia: el 21/01
Preu: gratuït (1 sessió) 

NC S

NC S

NC

27. LES BONES “MALES” HERBES

Horari: dissabte de 10 a 12 h
Dia: el 04/03
Preu: 7,53 € (1 sessió)

NC S



INNOVACIÓ SOCIAL I CÍVICA

Horari: dissabte de 10 a 12 h
Dia: el 28/01
Preu: 7,53 € (1 sessió) 

34. EDUCACIÓ CANINA: EL JOC

Horari: dissabte de 10 a 12 h
Dia: el 18/03
Preu: 7,53 € (1 sessió) 

36. EDUCACIÓ CANINA: 
EXERCICIS DE GESTIÓ EMOCIONAL

MÚSICA I VEU

Cal portar guitarra.
Horari: dimecres de 19 a 21 h 
Durada: de l’11/01 al 15/03 
Preu: 75,26 € (10 sessions ) 

37. GUITARRA ESPANYOLA Màxim un gos per persona. 

33. NOVA VIDA PELS TEXANS 
VELLS 

Cal portar fil, agulla i texans vells.
Horari: dissabte de 10 a 12 h
Dia: el 25/03
Preu: 7,53 € (1 sessió) 

NC S

NC

Horari: dissabte de 10 a 12 h
Dia: el 25/02
Preu: 7,53 € (1 sessió) 

35. EDUCACIÓ CANINA: 
HABILITATS 2

NC

NC

GASTRONOMIA I ALIMENTACIÓ

38. CREMES D’HIVERN

Horari: dilluns de 18.30 a 20.30 h
Dia: el 23/01
Preu: 7,53 € (1 sessió) 
Cost del material: 4 €

NC



Cal apuntar-se en parella.
Horari: dilluns de 19 a 20 h
Dia: del 09/01 a 13/03
Preu: 37,63 € (10 sessions)

41. ROCK & ROLL

Cal portar una espasa o sabre de fusta, 
o portar un pal (d’escombra, de fusta, de 
plàstic...) de 86 cm aproximadament.
Horari: dilluns de 19 a 21 h 
Durada: del 09/01 al 13/03 
Preu: 75,26 € (10 sessions) 

42. TOG CHÖD

Horari: divendres de 19.30 a 21 h  
Durada: del 13/01 al 17/03
Preu: 56,45 € (10 sessions) 

45. DANSA COUNTRY

44. MOVIMENT EXPRESSIU

Es recomana portar una jaqueta o una 
manta.
Horari: dimecres de 19 a 20.30 h  
Durada: de l’01/02 al 15/03
Preu: 39,52 € (7 sessions) 

40. TACOS I BURRITOS

Horari: dilluns de 18.30 a 20.30 h
Dia: el 20/03
Preu: 7,53 € (1 sessió) 
Cost del material: 5 €

NC

ARTS ESCÈNIQUES I BALLS

N

Horari: dilluns de 20 a 21 h 
Durada: del 09/01 al 13/03
Preu: 37,63 € (10 sessions) 

43. HULA HOOP

N

39. PLATS DE CULLERA

Horari: divendres de 18.30 a 
20.30 h
Dia: el 17/02
Preu: 7,53 € (1 sessió) 
Cost del material: 4 €

NC



S’aconsella passada la quarentena i en 
cas de cesària, esperar 3 mesos.
Edat: fins els 10 mesos
Horari: dimarts de 12 a 13 h
Durada: del 10/01 al 14/03
Preu: 53,24 € (10 sessions) 

48. IOGA AMB NADONS

TALLERS FAMILIARS

Horari: divendres de 19.30 a 21 h
Durada: del 13/01 al 17/03
Preu: 56,45 € (10 sessions)

46. DANSA AFRICANA

Cal apuntar-se en parella.
Horari: dissabte de 18 a 20 h  
Durada: del 14/01 al 18/03
Preu: 75,26 € (10 sessions) 

47. BALLS DE SALÓ AVANÇAT

Edat: infants d’1 a 3 anys
Horari: dimecres de 17 a 18 h
Durada: de l’11/01 al 15/03 
Preu: 53,24 € (10 sessions) 

49. MÚSICA PER A NENES I NENS

Horari: dissabte de 10 a 12.30 h
Dia: 18/03 
Preu: gratuït  (1 sessió) 

50. BIJUTERIA I COMPLEMENTS
NC S

Edat: de 4 a 5 anys 
Horari: dimecres de 17 a 18 h
Durada: de l’11/01 al 15/03 
Preu: 30,47 € (10 sessions) 

51. PLAY IN ENGLISH

TALLERS PER A INFANTS, 
ADOLESCENTS I JOVES

Edat: infants a partir de 5 anys
Horari: dimarts de 17 a 18 h
Durada: del 10/01 al 14/03 
Preu: 30,47 € (10 sessions) 

52. IOGA INFANTIL
N



CICLES I ESPECTACLES HIVERN 2023

AL MES DE GENER

PORTÀTIL EN MOVIMENT

Dissabte 21 de gener, d’11.30 a 
13.30 h 
FULL MOVEMENT
Es treballarà amb tasques de 
coordinació, associació i 
improvisació per guiar el propi 
sistema a nivells superiors de 
consciència, despertant noves 
possibilitats de moviment i 
expressió amb el coneixement d’eines 
simples.  
Àngel Duran navega per la poesia del 
moviment i l’expressió 
emocional amb l’objectiu de 
connectar-se amb el públic i 
convidar-lo al seu imaginari particular.

EXPOSICIÓ

Del 10 al 31 de gener
COM FER CURTS I NO MORIR EN 
L’INTENT! 
Exposició dels millors curtmetratges 
de la productora Ozzypiuntur 
(Taxonera, 1996). 
Exposició a càrrec de Carlos López.
Divendres 27 de gener de 19 a 20 h
Projecció dels millors curtmetratges 
de la productora. 

G

FES UN CLIC!

Dijous 19 de gener, de 18.15 a 
19.45 h  
S’ensenyarà pas a pas com realitzar 
gestions i tràmits en línia a les 
oficines virtuals de l’administració 
A càrrec de l’Associació cultural 
Urbans. 

I

I

ENGLISH KULTUR KLUB

Dimarts 24 de gener, de 19.30 a 
21 h 
Activitat per parlar i practicar 
l’anglès. 
Sessió dirigida per una professional 
nadiua. 
A càrrec de Amiable Language 
Services. 

I



MINICONCERT AL VESPRE

Dijous 2 de febrer, de 18 a 19 h
“QUISE DECIRTE”. EUGENIA CRISPIN
Eugenia Crispin presenta el seu 
primer disc ‘Quise decirte’ en solitari, 
acompanyada del seu piano. 
És un àlbum de temes propis amb 
un estil pop soul, cançó d’autor. 
A càrrec d’Eugènia Crispin a la veu i 
al teclat.

EXPOSICIÓ VIRTUAL

Del 16 de gener al 13 de març 
ORGÀNIK
Descobreix les estructures 
orgàniques fruit de la intuïció del 
subconscient i l’espontaneïtat del 
traç, que componen aquesta 
col·lecció de parelles de dibuixos 
amb les seves corresponents 
fotografies digitals acolorides. Amb 
quina et quedes? El teu món ideal és 
analògic, digital o totes dues coses? 
A càrrec de Mónica Leal.

AL MES DE FEBRER

PETIT CINECLUB

Diumenge 12 de febrer, de 12 a 
13 h
PETITS HEROIS
5 curtmetratges
Edat recomanada: a partir de 4 anys.
Divertida i bonica selecció de 
curtmetratges plena de sorpreses, 
enginy i creativitat. 
Inscripcions a partir del 20 de gener.

I

XERRADES

Dimarts 7 de febrer, de 18 a 
19.30 h
COM PREVENIR I TRACTAR LES 
MALALTIES CARDIOVASCULARS MÉS 
COMUNES.
S’explicarà com prevenir i tractar  
les malalties cardiovasculars més 
comunes com ara la hipertensió, les 
arrítmies i la insuficiència cardíaca.  
A càrrec de la dra. Carmen Pérez 
Bocanegra, especialista en el Servei 
de Medicina Interna i membre de la 
Unitat d’Insuficiència Cardíaca de 
l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

I



CARNAVAL AL BARRI DE 
LA TEIXONERA

Dissabte 18 de febrer, a partir 
de les 11 h, a la plaça 
Vall d’Hebron
Activitat per a públic familiar. 
Rua, batukada i concurs de 
disfresses.
Organitzada per diferents entitats i 
associacions del territori.
Consulta’n la informació específica. 

DE MARXA CREATIVA

Dimarts 14 de febrer, de 17.30 
a 19 h
COR AMB FILIGRANA DE PAPER 
Aprofitant el dia de Sant Valentí, es 
farà un cor, de forma manual, amb la 
tècnica de la filigrana de paper. 
A càrrec de Gemma Gibert.
Activitat intergeneracional. 
Edat recomanada del menor si fos el 
cas, més de 10 anys. 

I

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

Dissabte 18 de març, de 19 a 20 h
US
¿Me preguntas quién soy? ... Nadie. 
No soy nadie. Un intento de ser 
podríamos decir. 
Espectacle de dansa a càrrec de The 
Jokerz Company. 
Inscripcions a partir del 28 de gener.

I

FES UN CLIC!

Dijous 9 de febrer, de 18.15 a 
19.45 h  
S’ensenyarà pas a pas com realitzar 
gestions i tràmits en línia a les 
oficines virtuals de l’administració 
A càrrec de l’Associació cultural 
Urbans. 

I



PORTÀTIL EN MOVIMENT

Dissabte 25 de febrer d’11.30 a 
13.30 h
LES PARTS I EL TOT. TALLER DE DANSA 
CONTEMPORÀNIA I EXPRESSIÓ 
CORPORAL
Es posarà el focus en diferents parts 
del cos com a motor del moviment 
i s’explorarà el grau de mobilitat i 
capes d’expressivitat. Una vegada 
es tingui consciència de les parts, es 
treballarà el cos en la seva totalitat: 
la seva tridimensionalitat i el flux de 
moviment. 
Clàudia Auzinger és creadora, 
ballarina i intèrpret, docent i urban 
planner. Com a ballarina autòno-
ma ha creat el solo “Out of Ordre” 
estrenat el febrer de 2022. També 
és ballarina en el col·lectiu artístic 
Tappeti Volanti.

I

AL MES DE MARÇ

SORTIDA CULTURAL

Dijous 2 de març, de 18 a 20 h
DIVERSITATS DE CULTE A 
HORTA-GUINARDÓ
Visita al Temple de Hare Krishna de 
la plaça Reial per conèixer de més a 
prop aquest corrent espiritual. 
Punt de trobada: a les 18 h a la plaça 
Reial n. 12.
A càrrec del Servei d’Interculturalitat 
d’Horta-Guinardó.

I

EXPOSICIÓ

Del 7 al 28 de febrer
BUSCANT L’ÀNIMA
Teixonera, barri de mil cultures, mil 
veus. Casa meva des de fa 20 anys. 
Busco la teva veu, la teva olor, el teu so 
de vida. La teva ànima. 
A càrrec de Carol Roca.



MINICONCERT AL VESPRE

Dijous 9 de març, de 18 a 19 h
DONES EN VERS
Dones en vers és un projecte en 
femení que vol donar vida a poemes 
de dones que en algun moment 
s’han creuat amb les artistes. 
A càrrec de Laura Arnal, Mònica 
Campillo i amb Marina Vinent, a la 
guitarra.

EXPLICA’M UN CONTE

Dimarts 7 de març, de 17.30 a 
19 h
CONTES DE CAP PER AVALL 
Sessió de contes per a la igualtat 
on es capgiraran de cap per avall, 
així cap semblarà el que era i tot 
serà diferent. Potser coneixereu els 
personatges, però el que els passarà 
serà molt diferent! 
A càrrec de Glòria Arrufat, per a 
infants de més de 5 anys 
acompanyats d’un adult. 

I

PETIT CINECLUB

Diumenge 5 de març, de 12 a 
13.30 h
LA BELLESA DE LA VIDA
Edat recomanada: A partir de 6 anys 
Prepara’t per viatjar al passat i al 
present de la Xina, a través 
d’aquesta deliciosa obra coral 
composta per set històries 
d’animació sorprenent.
Una pel·lícula màgica i única que ens 
recorda que sempre és millor veure 
el costat bo de la vida.
Inscripcions a partir del 17 de febrer.

I

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

Dissabte 4 de març, de 19 a 
20.30 h
TILDE (ALGAE)
Les cançons d’aquest quartet 
barceloní mesclen flamenc i post 
rock, jazz i psicodèlia pop. 
Una barrera estilística que sorprèn i 
atrapa, sobretot en directe.
Inscripcions a partir del 18 de febrer. 

I



PORTÀTIL EN MOVIMENT

Workshop especialitzat.
Dissabte 18 de març de 11.30 a 
13.30 h
DINS I FORA
Workshop de dansa contemporània on 
s’enfocarà el treball, 
majoritàriament, en el partering. 
Es focalitzarà en la investigació sobre 
la dualitat dins i fora, deixant un espai 
de confiança per la creació i la 
creativitat de les persones 
participants. 
Beatriz Cubero Mateo i Matilde Casini 
son intèrprets i coreògrafes, creadores 
de DU-ENTRO Colectivo. 
Ambdues, amb una llarga trajectòria 
professional, han treballat com a 
integrants de Fre3bodies tenint 
l’oportunitat de ballar amb diferents 
professionals com Nadine Gerspacher 
o Nicolás Ricchini, entre d’altres. 

I
ACTE DEL DIA DE LA DONA 
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ

Dissabte 11 de març 
Acte conjunt treballat des de 
diferents equipaments municipals 
del Districte d’Horta-Guinardó i amb 
la col.laboració i participació activa 
de diferents entitats del territori.
Activitats per a totes les edats.

Consulteu-ne la informació 

ENGLISH KULTUR KLUB

Dimarts 14 de març, de 19.30 a 
21 h 
Activitat per parlar i practicar 
l’anglès. 
Sessió dirigida per una 
professional nadiua. 
A càrrec de Amiable Language 



BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

Diumenge 26 de març, de 12 a 
12.50 h
POTSER NO HI HA FINAL
Un escenari desordenat…els 
acròbates arriben tard…i el músic, 
on és?
Espectacle de circ a càrrec de Circ 
Pistolet
Inscripcions a partir del 12 de març.

I

SORTIDA CULTURAL 

Dissabte 25 de març, d’11 a 
13.30 h 
SAGNIER VESTEIX BARCELONA  
Itinerari guiat per conèixer la 
Barcelona que s’obre amb el segle 
XX i fer un tastet de l’obra d’Enric 
Sagnier a la ciutat de Barcelona.
Punt de trobada:  a les 11 h a passeig 
de Lluís Companys, 14.
A c’arrec de Maria Vallverdú de 
Sense Pressa

I

IniciaTIC

Dijous 23 de març, de 18.15 a 
19.45 h
Sessió per descobrir com és un 
ordinador per dins, identificar els 
seus components per tal detectar 
problemes i aprendre a 
solucionar-los.
A càrrec de l’Associació cultural Urbans. 

I

CLICK@TS Racó digital infants

Dimarts 21 de març, de 17.30 a 
19 h
CREAREM EL NOSTRE JOC FLAPPY 
BIRD AMB MICRO:BIT
Creació d’un videojoc per aprendre 
a programar en Scratch i la placa 
Micro:bit per a utilitzar-la de 
joystick i d’aquesta manera moure 
els personatges.  
A càrrec de Nubòtica. 
Activitat adreçada a infants de 7 a 10 
anys. 

I

QUINZENA DE LA DANSA 
METROPOLITANA

Diumenge 19 de març, de les 12 
a les 13 h
Per a més informació, consulteu-ne el 
programa específic.



SERVEIS

AULA OBERTA
Servei gratuït d’ordinadors per 
connectar-se a Internet i ús lliure de la 
sala per estudiar, treballar o llegir.
Horari matí: dilluns, dimecres, dijous i 
divendres d’11.30 a 14h  
Horari tarda: dilluns i divendres de 17 a 
19.30 h 

SOLUCIONA’T 
Servei personalitzat per resoldre dubtes 
tant de l’ordinador com del mòbil.
Tots els dijous de 17 a 18 h. 
A càrrec de l’Associació cultural Urbans. 
Grup reduït. Cal concertar el servei amb 
cita prèvia trucant al 932563388 o bé 
presencialment.

PUNT DE TROBADA 
VOLUNTARIAT  PER LA 
LLENGUA 
Vols practicar la llengua catalana? 
Fes-te voluntari/a o aprenent lingüístic i 
vine a l’espai t@xonet a conversar!  
Més informació a: http://www.cpnl.cat/
xarxa/cnlbarcelona/voluntaris/ 
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 
11.30 h  
trucant al 932563388 o bé 
presencialment.

RESIDÈNCIES 
L’equipament posa a disposició 
diferents espais perquè companyies i 
ballarins/es emergents desenvolupin els 
seus projectes.
Enviar la sol·licitud a 
cessions.teixonera@qsl.cat adjuntant-hi 
el currículum i el projecte que es vol 
treballar. 

EXPOSICIÓ

Del 7 al 28 de març
MUJERES FARO
Hi ha dones que van saber, i 
saben, ser referència i exemple. 
Elles, que en algun moment 
de la seva vida van ser també 
anònimes, 
desconegudes, van arribar a 
marcar un rumb i que per les 
seves gestes es van convertir 
en Mujeres Faro. 
Dibuixos a càrrec de Nicolas Silvi.  

Dijous 16 de març, de 18 a 20 h

Taller d’iniciació al dibuix de 
caricatura.  
A partir de 10 anys.

I




