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INSCRIPCIONS
NORMATIVA D’INSCRIPCIONS PRESENCIALS AL CENTRE 

Per formalitzar les inscripcions heu de seguir la normativa següent: 
• Es considera que la plaça està ocupada quan s’ha fet el pagament. 
• Les inscripcions presencials es prioritzen per a les persones que tenen dificultats de registre en línia. 
Recomanem que feu la vostra inscripció en línia si disposeu dels recursos i coneixements necessaris. 
• En cap cas no es reserva plaça per telèfon. 
• Cada persona es pot inscriure en un màxim de tres tallers i pot inscriure-hi un màxim de dues persones 
més. 
• El centre es reserva el dret de suspendre les activitats que no tinguin un nombre mínim de participants. 
• En cas que la persona usuària es doni de baixa d’un taller en què s’hagi inscrit, ha de notificar-ho durant 
el període de devolucions (fins al 4 d’abril). 
• Una vegada començats els tallers, no es retornen els diners de la inscripció, excepte a les persones 
que presentin un informe mèdic per justificar que no poden assistir-hi, i amb un termini màxim d’un mes 
després del trimestre que cal retornar. 
• El centre es reserva el dret a canviar el professorat en cas necessari.
• Es recuperaran les classes que es perdin per causes alienes a l’alumnat. 
• El material fungible que sigui necessari per als tallers és a càrrec de l’alumnat. A la informació de cada 
taller s’especifica quin és aquest plus econòmic. 
• El centre declina tota responsabilitat sobre el material personal i les produccions de les persones 
usuàries. Per aquest motiu us demanem que no deixeu a l’equipament cap material de valor, ni econòmic 
ni personal. 
• L’acompanyament de les persones amb discapacitat que necessitin suport per fer l’activitat està exempt 
del pagament de la matrícula. 
• Les persones que estiguin a l’atur tenen un descompte del 50% en el preu d’un taller al trimestre. En 
aquest cas, cal aportar la vida laboral i el padró actualitzat dels últims tres mesos.
• Així mateix, les persones residents al municipi amb algun tipus de discapacitat tenen una reducció 
segons diversos criteris establerts al BOPB. En aquest cas, cal aportar el padró actualitzat dels últims 
tres mesos i la targeta acreditativa. Recordem que, per a qui es vulgui acollir a aquests descomptes, és 
imprescindible fer la inscripció presencial i mostrar la documentació sol·licitada. 

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS EN LÍNIA 

• Les inscripcions es poden fer al web ajuntament.barcelona.cat/ccivics/perequart. 
• Les places són limitades en totes les activitats. 
• Cada persona pot formalitzar un màxim de tres inscripcions en el cas dels cursos i tallers. 
• Recordeu que amb una adreça electrònica concreta només es pot registrar una persona. Si voleu 
registrar una altra persona heu d’utilitzar una altra adreça. 
• Una vegada començats els tallers, no es retornen els diners de la inscripció, excepte a les persones 
que presentin un informe mèdic per justificar que no poden assistir-hi, i amb un termini màxim d’un mes 
després del trimestre que cal retornar. 
• En cas que la persona usuària es doni de baixa d’un taller en què s’hagi inscrit, ha de notificar-ho durant 
el període de devolucions (fins al 4 d’abril). 

N ISNOU INNOVACIÓ SOCIAL

RENOVACIONS DE TALLERS
De l’1 al 10 de març, de 10.00 a 21.00 h.
Us recordem que podeu fer la renovació 
presencial o en línia.
 
 
INSCRIPCIONS PRESENCIALS 
A partir del dimecres 15 de març, de 10.00 
a  21.00 h.

INSCRIPCIONS EN LÍNIA 
A partir del dimecres 15 de març, des de 
les 10.00 h.

INICI DELS TALLERS 
El dimarts 11 d’abril.
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ART I DISSENY  

DIBUIX I PINTURA 

DEL 17 D’ABRIL AL 19 DE JUNY   
Grup A: dilluns, de 18.00 a 20.00 h
(8 sess.)
Preu: 85,18 €
DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY 
Grup B: dimecres, de 9.30 a 11.30 h
(11 sess.)
Grup C: dimecres, d’11.30 a 13.30 h
(11 sess.)
Preu: 117,13 €

Cal dur fulls de paper de dibuix o 
d’apunts, carbó, goma i un drap. 

PINTURA AMB AQUAREL·LA 

DEL 13 D’ABRIL AL 15 DE JUNY   
Dijous, de 9.30 a 11.30 h (10 sess.)
Preu: 106,48 €

Cal portar paper d’aquarel·la, colors, 
pinzells, llapis i goma. 

PINTURA DE RETRAT 

DEL 13 D’ABRIL AL 15 DE JUNY   
Dijous, d’11.30 a 13.30 h (10 sess.)
Preu: 106,48 €

En aquest taller aprendrem les di-
ferents tècniques per a representar 
l’aparença visual d’un rostre. Cal por-
tar llapis núm. 2B i 6B i paper de di-
buix DIN A3. 

ESPAI TÈXTIL OBERT

DEL 14 D’ABRIL AL 
16 DE JUNY 
Divendres, de 16.00 a 17.30 h
Projecte de suport a la creació Este-
nedor
Professional: Xarxa de Dones Cosido-
res, acompanyament artístic.

Una activitat en col·laboració amb les 
participants del projecte de suport a 
la creació de Pere Quart, l’Estenedor i 
la Xarxa de Dones Cosidores de Bar-
celona.
Aquest és un espai obert al món 
tèxtil, on compartir coneixements, 
experimentar, col·laborar i crear.
Durant aquest trimestre d’abril-juny, 
el tema escollit és el del col·lectiu 
LGTBIQ+ per tal de donar-los vi-
sibilitat i suport. Si vols formar part 
de la #ComunitatTèxtil, pots enviar la 
teva petició a: estenedorbcn@gmail.com. 

*Per a més informació podeu consul-
tar l’Instagram @estenedorbarcelona 

COSTUMITZA EL TEU VESTUARI   

DEL 12 D’ABRIL AL 14 DE 
JUNY   
Dimecres, de 18.00 a 19.30 h 
(10 sess.)
Preu: 79,86 € 

En aquest taller aprendràs com po-
der donar una nova vida a la roba 
que ja no et poses. Retallarem, afe-
girem peces, cosirem i transformarem 
les peces per a què tinguis una nova 
col·lecció de roba al teu armari. No cal 
tenir coneixements previs de costura.

ESPAI DE CREACIÓ OBERT (ECO)

DEL 12 D’ABRIL AL 
28 DE JUNY
Dimecres, de 16.00 a 17.30 h 
(12 sess.)
Professional: Montserrat Rigol, acom-
panyament artístic.

El Taller Obert del Centre Cívic Joan 
Oliver “Pere Quart” és una activitat en 
col·laboració amb el Grup CHM Salut 
Mental, entitat que desenvolupa un 
programa d’art comunitari, l’#ArtCom, 
amb l’objectiu de fomentar la partici-
pació en projectes de creació artística 
que impulsen processos de creació 
col·laborativa i de lògica comunitària. 
Aquest és un espai obert a qualse-
vol disciplina artística on poder com-
partir coneixements i experimentar, 
col·laborar i crear amb altres perso-
nes projectes relacionats amb l’art.

CURSOS I TALLERS CURSOS I TALLERS
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CERÀMICA 

DEL 13 D’ABRIL AL 15 DE JUNY   
Grup A: dijous, de 16.00 a 18.00 h
(10 sess.) nivell avançat
Grup B: dijous, de 18.05 a 20.05 h
(10 sess.) nivell iniciació 
Preu: 106,48 €

Una introducció a les diferents formes 
de modelar el fang i elaborar objectes, 
i iniciació al disseny i l’escultura. Des-
cobrirem l’ampli ventall de la decora-
ció de figures de fang.

COSTURA AMB MÀQUINA
DE COSIR (iniciació)

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY
Dimarts, de 17.00 a 18.30 h (11 sess.)
Preu: 87,85 €

Aprendrem les funcions de la màqui-
na de cosir i a fer peces senzilles. 
No calen coneixements previs i per 
a aquest taller cal portar màquina de 
cosir.

COSTURA AMB MÀQUINA
DE COSIR 

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY
Dimarts, de 18.35 a 20.05 h (11 sess.)
Preu: 87,85 €

Aprendrem a fer els patrons a mida 
i confeccionarem una peça original 
proposada per la tallerista. Per aquest 
taller cal portar màquina de cosir.
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Per aquest taller no són necessaris 
uns coneixements especials en la 
matèria. Desenvoluparem l’expressió 
creativa a través d’activitats lúdiques 
amb pautes senzilles, treballant prin-
cipalment la improvisació musical des 
de la veu, els instruments i l’expressió 
corporal. Adaptat a diferents grups 
d’edats.

ARTS ESCÈNIQUES

TEATRE (CREACIÓ D’ESCENES) 

DEL 17 D’ABRIL AL 19 DE JUNY 
Dilluns, de 19.00 a 21.00 h (8 sess.)
Preu: 85,18 €

Una continuació del trimestre ante-
rior dins el món de la interpretació a 
través del teatre. Aprendrem diferents 
tècniques i metodologies. Crearem 
varies escenes teatrals, sorgides de 
les improvisacions que anem practi-
cant a classe i de diversos textos.

EL JOC DEL BENESTAR 

DEL 13 D’ABRIL AL 15 DE 
JUNY   
Dijous, de 17.30 a 19.00 h (10 sess.)
Preu: 79,86 €

Vivim en una societat amb preses, on 
parar i relaxar-se gairebé mai és una 
opció. Donem més prioritat a la ment 
que al cos i, a vegades, fem coses 
sense pensar, simplement perquè 
no tenim una rutina d’escoltar-nos a 
nosaltres mateixos. Aquest taller ens 
permetrà desconnectar de la nostra 
ment i connectar més amb el nostre 
cos a través de diferents i divertits 
jocs teatrals.

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

ESCRIU LA TEVA NOVEL·LA 

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY 
Dimarts, de 19.00 a 20.30 h (11 sess.)
Preu: 87,85 €

Si t’agrada escriure i imaginar his-
tòries, però no saps com plasmar-les 
en el paper, aquest és el teu curs. Tre-
ballarem la gestació de la idea, com 
crear un personatge sòlid, situar-lo en 
un espai i temps concrets, concebre 
una estructura per a la història, veure 
el final i dirigir-nos-hi, inventar inicis i 
finals de capítols potents, controlar el 
ritme de la nostra narració i treballar 
l’estil. 

TALLER DE LECTURA 

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY   
Dimecres, de 10.00 a 11.30 h 
(11 sess.)
Preu: 87,85 €

Llegirem i comentarem contes i 
novel·les breus molt diferents entre si. 
Per afilar la nostra mirada lectora, ens 
endinsarem en històries intimistes, 
fantàstiques, d’idees clàssiques i ac-
tuals i, el més important, gaudirem de 
la lectura en companyia. 

NOVEL·LA AVANÇAT 

DEL 14 D’ABRIL AL 16 DE JUNY   
Divendres, de 17.30 a 19.00 h 
(10 sess.)
Preu: 79,86 €

Per a les persones que ja tenen uns 
coneixements bàsics de narrativa i un 
projecte de novel·la començat. Treba-
llarem en els vostres projectes, farem 
teoria avançada i analitzarem un llibre 
al trimestre per veure quins recursos 
s’han fet servir per construir-lo.

EL MEU MÓN INTERIOR

DIMECRES 12 D’ABRIL
De 16.00 a 17.30 h
Artista: Laura García, poetessa.

Taller de poesia dins de l’espai de 
creació obert on la Laura posa al des-
cobert el seu món interior per en-
senyar-nos a escriure poemes.

MÚSICA I VEU

INICIACIÓ AL CANT 

DEL 13 D’ABRIL AL 15 DE JUNY   
Dijous, de 20.15 a 21.15 h (10 sess.)
Preu: 53,24 € 

Curs dirigit a principiants que no ha-
gin fet mai treball de veu i que no co-
neguin la tècnica, però que vulguin 
aprendre les bases del cant. Durant 
el taller es cantarà sobre bases mu-
sicals, es faran exercicis de tècnica 
vocal i de relax a terra o dempeus. Es 
cantarà en conjunt.

TALLER DE GUITARRA: UN, DOS, 
TRES, I... 

DEL 14 D’ABRIL AL 16 DE 
JUNY 
Divendres, de 16.00 a 17.00 h 
(10 sess.)
Preu: 53,24 € 

Un taller de guitarra per a joves on la 
seva metodologia activa i l’empremta 
del Jordi Novell, guitarrista, us farà 
gaudir de l’instrument des d’un prin-
cipi.

LABORATORI SONOR  

DEL 14 D’ABRIL AL 16 DE 
JUNY
Divendres, de 16.00 a 17.00 h
(10 sess.)
Preu: 53,24 €
Professional: Equip de músics gra-
duats a l’ESMUC.

CURSOS I TALLERS CURSOS I TALLERS
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IDIOMES

Aquests tallers són una continuació 
del trimestre anterior (excepte els cur-
sos assenyalats com a “nou”).

ANGLÈS PER VIATJAR   

DEL 12 D’ABRIL AL 21 
DE JUNY
Dimecres, de 17.00 a 18.30 h 
(11 sess.)
Preu: 87,85 €

Per a persones amb nivells bàsics 
d’anglès que vulguin aprendre a des-
envolupar-se viatjant en anglès. Situa-
cions típiques: reservar una habitació 
d’hotel, etc.

ANGLÈS BÀSIC

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY   
Dimecres, de 10.00 a 11.30 h 
(11 sess.)
Preu: 87,85 €

ANGLÈS BÀSIC INTERMEDI

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY   
Dimarts, de 17.30 a 19.00 h (11 sess.)
Preu: 87,85 €

Si ja has fet algun curs d’anglès i do-
mines el present simple, els posses-
sius i els demostratius, les preguntes i 
les negacions, aquest és el teu nivell.

Els grans imperis s’han succeït al 
llarg de la història d’Europa i del Me-
diterrani. Aquests imperis han domi-
nat territoris a Europa, Àsia i Àfrica i 
han donat forma a la cultura europea i 
a l’organització actual de les fronteres 
de molts estats. Aquest trimestre ana-
litzarem Roma i el seu Imperi i l’inici 
de l’Edat Mitjana.

INFORMÀTICA I COMUNITAT 
DIGITAL

PERDRE LA POR A L’ORDINADOR   

DE L’11 D’ABRIL AL 20 
DE JUNY 
Dimarts, de 9.30 a 11.00 h (11 sess.)
Preu: 87,85 €

Coneixerem eines per perdre aquesta 
por a tot allò relacionat amb els or-
dinadors, els mòbils i el “món digital”. 
Com demanar visita a la nostra doc-
tora/doctor, fer compres per internet, 
treure entrades, com funcionen els 
núvols o consultar la viquipèdia, entre 
d’altres. 

INFORMÀTICA A LA CARTA AMB 
EL MÓN GOOGLE

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY 
Dimarts, d’11.00 a 12.30 h (11 sess.)
Preu: 87,85 €

CURSOS I TALLERS CURSOS I TALLERS

ESCRIURE I FER TEATRE DES DE 
ZERO 

DEL 19 D’ABRIL AL 14 DE 
JUNY
Dimecres, de 19.00 a 21.00 h 
(5 sess.)
Preu: 53,24 € 

Taller quinzenal que combina dues 
disciplines, per una part l’escriptura 
d’escenes senzilles de teatre i per 
una altra la seva interpretació. Im-
partit per: Laura Gomara, de novel·la 
i escriptura creativa i Laura Solé, del 
taller de teatre.
Dates: 19 d’abril, 3 de maig, 17 de 
maig, 31 de maig, 14 de juny.

CONÈIXER BARCELONA

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY   
Dimecres, de 11.45 a 13.15 h 
(10,5 sess.)
Preu: 83,85 €

Presentació del taller el 12 d’abril a 
les 12.00 h al centre cívic. Desco-
brireu la Barcelona més històrica i 
cultural amb passejades pels barris 
i els racons més emblemàtics de la 
ciutat.

HISTÒRIA DELS GRANS       
IMPERIS III - ROMA I L’INICI
DE L’EDAT MITJANA

DEL 13 D’ABRIL AL 15 DE JUNY   
Dijous, de 12.00 a 13.30 h (10 sess.)
Preu: 79,86 €

• Pregunta tots aquells dubtes que 
tens i ningú et respon sobre el món 
de la informàtica i internet.
• Connectar amb organismes: amb 
metges del CAP, Generalitat, trans-
ports...
• Comprar per Internet: entrades de 
teatre, museus, viatges, aplicacions
Google, etc.
Calen coneixements bàsics 
d’informàtica.

TELÈFONS INTEL·LIGENTS I TAU-
LETES

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY
Dimarts, de 12.30 a 14.00 h (11 sess.) 
Preu: 87,85 €

Curs dirigit a persones amb ta-
blets i mòbils amb sistema Android. 
T’ensenyarem tot el que has de saber 
per treure-li el màxim partit.
Cal dur mòbil o tauleta amb sistema 
Android.
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BALLS I DANSES

COUNTRY INICIACIÓ

DEL 14 D’ABRIL AL 16 DE JUNY   
Divendres, de 9.00 a 10.00 h 
(10 sess.)
Preu: 53,24 €

Per a iniciar-te en la pràctica d’aquest 
ball que aporta dinamisme i coordina-
ció.

COUNTRY INICIACIÓ INTERMEDI

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY   
Grup A: dimarts, de 20.05 a 21.05 h 
(11 sess.)
Preu: 58,56 €
DEL 13 D’ABRIL AL 15 DE JUNY   
Grup B: dijous, de 20.05 a 21.05 h
(10 sess.)
Preu: 53,24 €

Per als qui ja tenen el nivell d’iniciació 
assolit i volen noves combinacions de 
passos i coreografies.

COUNTRY INTERMEDI (MATÍ)

DEL 17 D’ABRIL AL 19 DE JUNY   
Dilluns, de 12.00 a 13.00 h (8 sess.)
Preu: 42,59 €

Avançarem amb noves coreografies i 
combinacions de passos.

CURSOS I TALLERS CURSOS I TALLERS

ANGLÈS INTERMEDI

DEL 17 D’ABRIL AL 19 DE JUNY   
Dilluns, de 10.00 a 11.30 h (8 sess.)
Preu: 63,89 €

Aprofundeix els teus coneixements 
d’anglès i amplia vocabulari i gramàti-
ca.

ANGLÈS CONVERSA

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY   
Grup B: dimarts, de 19.00 a 20.30 h
(11 sess.)
DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY   
Grup C: dimecres, de 18.30 a 20.00 
h (11 sess.)
Preu: 87,85 €

Parlarem sobre temes d’actualitat per 
millorar l’expressió i la fluïdesa oral. 
Cal tenir un nivell mig d’anglès pel 
que fa a comprensió i expressió oral.

ANGLÈS CONVERSA BÀSICA

DEL 17 D’ABRIL AL 19 DE JUNY   
Dilluns, d’11.30 a 12.30 h (8 sess.)
Preu: 42,59 €  

Conversarem sobre diferents temes 
de la vida en general, practicarem as-
pectes gramaticals i recordarem vo-
cabulari de nivell bàsic.

FRANCÈS INICIACIÓ  

DEL 13 D’ABRIL AL 15 DE 
JUNY
Dijous, de 11.30 a 13.00 h (10 sess.)
Preu: 79,86 €

FRANCÈS CONVERSA

DEL 13 D’ABRIL AL 15 DE JUNY   
Dijous, de 18.30 a 20.00 h (10 sess.)
Preu: 79,86 €

Dirigit a persones que ja saben parlar 
francès i que volen practicar la con-
versa, amb la finalitat de millorar-ne 
la comprensió i l’expressió oral de 
manera fluida. Calen coneixements 
mínims de francès pel que fa a com-
prensió i expressió oral.

MONOGRÀFIC: 
CUINA EN FRANCÈS

DISSABTE 10 DE JUNY
De 10.00 a 13.00 h
Preu: 18,80 € + 5 € de material

Taller per cuinar en francès on apren-
drem receptes, vocabulari i expres-
sions referents al menjar. També  
coneixerem part de la gastronomia 
francesa. Per fer aquest taller cal tenir 
nocions bàsiques de francès.

COUNTRY INTERMEDI

DEL 13 D’ABRIL AL 15 DE JUNY  
Dijous, de 21.05 a 22.05 h (10 sess.)
Preu: 53,24 €

Avançarem amb noves coreografies i 
combinacions de passos.

COUNTRY MIG AVANÇAT

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY
Dimarts, de 21.05 a 22.05 h 
(11 sess.) 
Preu: 58,56 €

ZUMBADANCE

DEL 17 D’ABRIL AL 19 DE JUNY   
Grup A: dilluns, de 20.00 a 21.00 h
(8 sess.)
Preu: 42,59 €
DEL 13 D’ABRIL AL 15 DE JUNY   
Grup B: dijous, de 18.00 a 19.00 h
(10 sess.)
Grup C: dijous, de 19.00 a 20.00 h
(10 sess.)
Preu: 53,24 €

Ball gimnàstic, fàcil de seguir, que 
s’inspira en la música llatina interna-
cional per cremar calories, millorar la 
condició física, la coordinació i pro-
porcionar benestar al cos i a la ment. 
Cal portar tovallola i aigua.
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CURSOS I TALLERS CURSOS I TALLERS

AERORITMES 

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY
Dimecres, de 18.00 a 19.00 h
(11 sess.)
Preu: 58,56 €

Aeròbic i dansa fusionats, per entre-
nar amb pura energia. Durant la clas-
se es fa una entrada en calor aeròbica 
i després es ballen diferents cançons 
de ritmes diversos. Es treballen es-
tils musicals de tota mena: llatí, rock, 
disco, jazz, pop, reggaeton, retro, etc. 
Cal portar tovallola i aigua.

LINE DANCE 

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY
Dimecres, de 21.00 a 22.00 h
(11 sess.)
Preu: 58,56 €

Ball en línia adreçat a tothom que 
vulgui aprendre coreografies noves i 
ritmes diferents.

SEVILLANES 

DEL 14 D’ABRIL AL 16 DE JUNY
Divendres, de 12.00 a 13.00 h (nivell
iniciació-mitjà) (10 sess.)
Preu: 53,24 €

Cal tenir coneixements bàsics per fer 
aquest taller, en què aprendrem nous 
moviments i treballarem la coordina-
ció, la simetria del cos, el sentit del 
ritme i la flexibilitat.

SEVILLANES INICIACIÓ 

DEL 17 D’ABRIL AL 19 DE 
JUNY 
Dilluns, de 14.00 a 15.00 h (8 sess.)
Preu: 42,59 €

No cal tenir coneixements bàsics per 
fer aquest taller, en què aprendrem 
els moviments bàsics.

BALL EN LÍNIA 

DEL 14 D’ABRIL AL 16 DE JUNY
Divendres, d’11.00 a 12.00 h 
(10 sess.)
Preu: 53,24 €

DANSA DEL VENTRE 

DEL 13 D’ABRIL AL 15 DE JUNY
Dijous, de 19.00 a 20.00 h (10 sess.)
Preu: 53,24 €

Dansa ancestral que ens permet 
connectar amb l’essència femenina i 
equilibrar el cos i la ment.

SWING

DEL 17 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Dilluns, de 21.00 a 22.00 h (8 sess.)
Preu: 42,59 €

Per aprendre a ballar el swing indivi-
dual (swing solo), la seva tècnica i mi-
llorar el llenguatge corporal, a través 
del xarleston i el jazz.

BOLLYWOOD

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY
Dimecres, de 18.00 a 19.00 h 
(11 sess.)
Preu: 58,56 €

ZUMBADANCE MIGDIA

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE
JUNY
Dimarts, de 14.00 a 15.00 h (11 sess.)
Preu: 58,56 €

BALLS LLATINS MIGDIA

DEL 13 D’ABRIL AL 15 DE 
JUNY
Dijous, de 14.00 a 15.00 h (10 sess.)
Preu: 53,24 €

LES CORTS DANSA 

DEL 13 D’ABRIL AL 
29 DE JUNY 
Dijous de 16.00 a 17.30 h (12 sess.)
Professional: Inés Boza i Claudia Mo-
reso de La Caldera.

Taller de dansa a càrrec de les ballari-
nes Inés Boza i Claudia Moreso, amb 
l’objectiu de crear una proposta es-
cènica que participarà a la celebració 
del Dia Internacional de la Dansa el 
proper 28 d’abril a les Corts, així com 
per a la difusió d’aquest acte.
Activitat impulsada pel Grup CHM Sa-
lut Mental amb el suport de la Caldera 
de les Corts.
La dansa entesa com una disciplina 
sense barreres i 100% inclusiva.

BENESTAR EMOCIONAL

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY 
Dimecres, de 20.00 a 21.00 h 
(11 sess.)
Preu: 58,56 €

Descobrirem noves habilitats de vida 
i benestar. Aconseguirem els nostres 
objectius i superarem qualsevol obs-
tacle.

SALUT FÍSICA

IOGA 

DEL 17 D’ABRIL AL 19 DE JUNY   
Grup A: dilluns, de 20.00 a 21.00 h 
(8 sess.)
Preu: 42,59 €
DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY   
Grup B: dimarts, de 20.00 a 21.00 h
(11 sess.)
Preu: 58,56 €
DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY   
Grup C: dimecres, d’11.00 a 12.30 h
(11 sess.)
Preu: 87,85 €
Grup E: dimecres, de 18.00 a 19.00
h (11 sess.)
Preu: 58,56 €
DEL 14 D’ABRIL AL 16 DE JUNY   
Grup F: divendres, de 13.00 a 14.00
h (10 sess.)
Preu: 53,24 €
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Aprendrem postures per tonificar, es-
tirar el cos i respirar correctament. Cal
dur una tovallola.

IOGA SUAU

DEL 14 D’ABRIL AL 16 DE JUNY 
Divendres, de 10.00 a 11.00 h
(10 sess.)
Preu: 53,24 €

Per a persones amb mobilitat reduïda.
Farem estiraments, torsions, equilibri i
tècniques de respiració. 
Cal dur una tovallola.

IOGA ACTIU

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY 
Dimecres, de 20.00 a 21.00 h 
(11 sess.)
Preu: 58,56 €

Una alternativa més dinàmica que en-
llaça les postures de manera fluida i
marcades per la respiració. 
Cal dur una tovallola.

IOGA MINDFULNESS

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE 
JUNY    
Dimecres, de 20.00 a 21.00 h 
(11 sess.)
Preu: 58,56 €

Per mitjà de postures suaus i re-
laxades, treballarem la unió entre 
cos i ment. Cal dur una tovallola.

CURSOS I TALLERS

N

CURSOS I TALLERS

HIPOPRESSIUS

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY   
Dimarts, de 9.00 a 10.00 h 
(11 sess.)
Preu: 58,56 €

Per enfortir i tonificar la part abdo-
minal, estimular els òrgans i recu-
perar la salut del sòl pelvià. Cal dur 
una tovallola.

ESQUENA SANA 

DEL 17 D’ABRIL AL 19 DE JUNY   
Grup A: dilluns, de 13.00 a 14.00 h
(8 sess.)
Preu: 42,59 €
DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY   
Grup B: dimecres, de 19.00 a 
20.00 h (11 sess.)
Preu: 58,56 €
DEL 13 D’ABRIL AL 15 DE JUNY   
Grup C: dijous, de 13.00 a 14.00 h
(10 sess.)
Preu: 53,24 €

Farem exercicis en una cadira i 
dempeus, amb els quals obrirem 
l’espai entre vèrtebres i corregi-
rem la postura de l’esquena. Tam-
bé farem una tonificació lleu del 
cos, sempre mantenint una postura         
correcta de l’esquena. Cal dur una 
tovallola.

PILATES 

DEL 17 D’ABRIL AL 19 DE JUNY   
Grup B: dilluns, de 19.00 a 20.00 h
(8 sess.)
Preu: 42,59 €
DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY   
Grup C: dimarts, de 10.00 a 11.00 h
(terapèutic) (11 sess.)
Grup E: dimarts, de 19.00 a 20.00 h
(11 sess.)
DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY   
Grup F: dimecres, de 19.00 a 20.00 h 
(11 sess.)
Preu: 58,56 €
DEL 13 D’ABRIL AL 15 DE JUNY   
Grup H: dijous, de 19.00 a 20.00 h
(10 sess.)
Grup I: dijous, de 20.00 a 21.00 h
(10 sess.)
Preu: 53,24 €

Descobreix el mètode pilates, un sis-
tema d’entrenament físic i mental que 
uneix el dinamisme i la força muscu-
lar, la ment, la respiració i la relaxació. 
Cal dur roba còmoda, mitjons i una 
tovallola. 

PILATES DINÀMIC

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY
Dimecres, de 20.00 a 21.00 h 
(11sess.)
Preu: 58,56 €

Disciplina del pilates en què s’utilitzen 
pilotes, gomes elàstiques, etc. Activi-
tat d’intensitat alta. Cal dur roba cò-
moda, mitjons, tovallola i aigua.

TXIKUNG 

DEL 17 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Dilluns, de 19.00 a 20.00 h (8 sess.)
Preu: 42,59 €

Combat l’ansietat, el cansament i 
l’estrès diari equilibrant la ment i en-
fortint la salut, fent moviments suaus. 

TAITXÍ 

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY
Dimarts, de 19.00 a 20.00 h (11 sess.)
Preu: 58,56 €

Mitjançant aquestes tècniques de 
moviments harmònics, treballarem 
per mantenir la flexibilitat i el benestar 
corporal. 

TAITXÍ-TXIKUNG 

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY
Dimarts, de 18.00 a 19.00 h (11 sess.)
Preu: 58,56 €

POSA’T +   

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY   
Grup A: dilluns i dimecres, de 10.00 a
10.45 h (19 sess.)
Preu: 75,87 €
DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY   
Grup B: dimarts i dijous, de 9.00 a
9.45 h (21 sess.)
Grup C: dimarts i dijous, de 10.00 a
10.45 h (21 sess.)
Preu: 83,85 €

Cal dur una tovallola. 
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TONIFICACIÓ 

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY
Dimarts i dijous, de 20.05 a 20.50 h
(21 sess.)
Preu: 83,85 €

Exercicis i jocs per aconseguir una 
bona tonificació, elasticitat i resistèn-
cia. Cal dur roba còmoda, calçat apro-
piat, una tovallola i aigua. 

GIM SUAU 

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY
Dimarts i dijous, de 18.00 a 18.45 h 
(21 sess.)
Preu: 83,85 €

Activitat per millorar la mobilitat arti-
cular i la forma física. Adreçat a per-
sones que vulguin estar en forma de 
manera suau i entretinguda. Cal dur 
roba còmoda, calçat apropiat, una to-
vallola i aigua. 

ESTIRAMENTS 

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY
Dilluns i dimecres, de 13.00 a 13.45 h 
(19 sess.)
Preu: 75,87 €

Tècnica dolça per estirar els músculs, 
relaxar i disminuir l’estrès i millorar la 
postura i l’equilibri. Cal dur una tova-
llola.

RELAXACIÓ I ESTIRAMENTS 

DEL 17 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Dilluns, de 19.00 a 20.00 h (8 sess.)
Preu: 42,59 €

Farem exercicis de relaxació, respi-
ració i estiraments, per connectar i 
guanyar energia i fortalesa corporal. 
Cal dur una tovallola.

GAC (GLUTIS, ABDOMINALS I CA-
MES) 

DEL 17 D’ABRIL AL 19 DE JUNY   
Dilluns, de 18.00 a 19.00 h (8 sess.)
Preu: 42,59 €

Treballarem aquestes tres parts del 
cos, per enfortir-les de manera loca-
litzada.

MARXA NÒRDICA 

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY   
Dimecres, de 9.30 a 11.00 h (11 sess.)
Preu: 87,85 €

Exercici aeròbic integral que treballa 
simultàniament la resistència, la força, 
la flexibilitat, la coordinació i l’equilibri. 
És graduable en intensitat per a cada 
persona, segons edat, condició física 
prèvia i objectiu. A més, millora la pos-
tura i es practica a l’aire lliure.

MARXA NÒRDICA FAMILIAR

DEL 12 D’ABRIL AL 14 DE 
JUNY
Dimecres, de 17.30 a 19.00 h (10 
sess.)
Preu: 79,86 €

Treballarem la tècnica de marxa nòr-
dica, gaudint d’una sortida saluda-
ble en companyia dels infants pels 
d’entorns naturals de Barcelona. El 
preu del taller inclou la participació 
d’una persona adulta amb un màxim 
de dos infants.

HIPOPRESSIUS TONIFICACIÓ 
MIGDIA

DEL 17 D’ABRIL AL 19 DE
JUNY
Dilluns, de 14.00 a 15.00 h (8 sess.)
Preu: 42,59 €

PILATES MIGDIA

DEL 14 D’ABRIL AL 16 DE 
JUNY   
Divendres, de 14.00 a 15.00 h
(10 sess.)
Preu: 53,24 €

SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

BRICOLATGE: 
MANTENIMENT DE LA LLAR  

Els tallers són espais d’aprenentatge 
interactiu sobre una temàtica en con-
cret que compten amb una part teòri-
ca i una part pràctica.

CÀPSULA BRICOLATGE: 
MANTENIMENT BÀSIC

DIMECRES 26 D’ABRIL
De 18.30 a 20.00 h
Professional: SIRESA (Solucions In-
tegrals per als Residus, S.A.)

Kit d’eines base, seguretat i petits 
arranjaments.

CÀPSULA BRICOLATGE: 
ELECTRICITAT A LA LLAR

DIMECRES 24 DE MAIG
De 18.30 a 20.00 h
Professional: SIRESA (Solucions In-
tegrals per als Residus, S.A.)

Conceptes bàsics i petites repara-
cions.
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TALLERS DEL PIAD LES CORTS

Punt d’Informació i atenció a la dona
Per a aquests tallers cal inscripció 
prèvia al PIAD: piad_lescorts@bcn.
cat

SALUT COMUNITÀRIA:
ALLEUJAR L’ESTRÈS I L’ANSIETAT
 
DEL 8 DE MARÇ AL 10 DE MAIG 
Dimecres, de 16.00 a 18.00 h 
(10 sess.)

Generarem un espai de confiança per 
treballar la salut i l’autocura comu-
nitària a partir de l’art expressiu, les 
dinàmiques grupals i l’expressió cor-
poral. Treballarem el nostre benestar 
emocional, psicològic i físic per cui-
dar-nos a nosaltres mateixes i gene-
rar relacions saludables. Reconeixe-
rem les nostres qualitats i aprendrem 
a estar en contacte amb les nostres 
necessitats i a respectar-les. 

PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIES: A 
TRAVÉS DE L’ART DE LES CURES 
 
DEL 27 D’ABRIL AL 29 DE JUNY
Dijous, de 12.00 a 14.00 h (10 sess.)

Per mitjà de diferents tècniques i 
dinàmiques artístiques, corporals i 
emocionals, treballarem al voltant de 
l’autoestima, autocura, apoderament 
personal i col·lectiu, per construir la 
base que enforti límits i estratègies 
que permeten una vida lliure de vio-
lències.

busquen un espai per aprendre i abo-
car tota la força interior a través de la 
música.
La metodologia activa del taller propo-
sa treballar els coneixements bàsics 
musicals a través de bases musicals 
per crear l’ambient idoni per motivar 
als més joves.  

.

ITINERARIS

FAUNA I FLORA URBANA A 
TRAVÉS D’APPS DE CIÈNCIA 
CIUTADANA

DIMARTS 20 DE JUNY 
De 10.00 a 12.00 h
Preu: 10,65 €

En aquesta sortida guiada per Mireia 
Querol Rovira, biòloga, anirem pels 
jardins de la Maternitat i aprendrem a 
utilitzar aplicacions mòbils de ciència 
ciutadana, al mateix temps que iden-
tificar espècies de fauna i flora pre-
sents en l’entorn més proper.
Una sortida per conèixer la biodiver-
sitat urbana a través de la tecnologia.

CLOENDA D’ACTIVITATS

EXHIBICIÓ DE TALLERS

DIJOUS 22 DE JUNY 
A les 19.00 h

Mostra de tallers realitzats en el     
centre.

CLUB DE LECTURA OBERT  

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE
JUNY   
Dimecres, d’ 11.35 a 13.05 h
(11 sess.)
Preu: 35,34 €

Al llarg del trimestre llegirem dues 
novel·les i en comentarem alguns ca-
pítols per setmana. És una activitat 
per llegir en companyia i compartir 
impressions.

TALLERS PER A INFANTS I 
ADOLESCENTS

EVOLUCIÓ DE LA DANSA 

DEL 17 D’ABRIL AL 19 DE JUNY 
Dilluns, de 17.00 a 18.00 h (8 sess.)
Edat: a partir de 3 anys
Preu: 22,16 €

Aprendrem els primers passos de la 
dansa, un recorregut per tots els di-
ferents balls, en què el ritme, la coor-
dinació i l’harmonia del cos seran els 
objectius principals.

DISTORSIONA’T  

DEL 14 D’ABRIL AL 16 DE JUNY 
Divendres, de 15.00 a 16.00 h 
(10 sess.)
Edat: a partir de 12 anys
Preu: 27,70 € 

Un taller de guitarra de la mà de Jor-
di Novell, guitarrista, per a joves que 

CURSOS I TALLERS CURSOS I TALLERS

.

TALLERS PER A GENT GRAN

COR JOVE   

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY   
Grup A: dilluns i dimecres, d’11.00 a
12.00 h (19 sess.)
Preu: 40,70 €
DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY   
Grup B: dimarts i dijous, d’11.00 a
12.00 h (21 sess.)
Grup C: dimarts i dijous, de 12.00 a
13.00 h (21 sess.)
Preu: 44,98 €

MANTENIMENT DEL MATÍ 

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY
Dilluns i dimecres, de 9.00 a 10.00 h
(19 sess.)
Preu: 40,70 €

ACTIVA-MENT

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY   
Grup A: dimarts, de 13.00 a 14.00 h
(11 sess.)
Preu: 23,56 €

DEL 14 D’ABRIL AL 16 DE JUNY   
Grup B: divendres, de 13.00 a 14.00
h (10 sess.)
Preu: 21,42 €

Taller per a mantenir la ment jove i ac-
tiva mentre exercitem la memòria.
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@BCN_LesCorts

MAPA

METRO: L5 Badal - L3 Les Corts
BUS: H8, H10, 52, 54, 70, V3, D20, N2, N3, N14
BICING: a 50 metres

ADREÇA HORARIS

CENTRE CÍVIC JOAN OLIVER “PERE 
QUART”
Comandant Benítez, 6
Tel.: 933 398 261
Web: ccperequart.com o bcn.cat/lescorts  
A/e: perequart@lleuresport.cat

ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
perequart
A/e: perequart@lleuresport.cat
Facebook: Centre Cívic Joan 
Oliver Pere Quart
Twitter: @CCPere Quart

Horari d’obertura del centre:

De dilluns a divendres, de 9.00 a 22.00 h

Dissabtes i dumenges, de 9.00 a 14.00 h  

Adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda

PER A MÉS INFORMACIÓINFORMACIÓ ADDICIONAL
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