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NORMATIVA DEL PROGRAMA D’ACTIVITATS CULTURALS I D’INNOVACIÓ SOCIAL
 ABRIL- JUNY 2023

És important que realitzeu inscripció prèvia de qualsevol de les activitats descrites, 
tot i que siguin gratuïtes. 

Si mai us heu registrat al nostre equipament, l’haureu de fer prèviament i després ja 
us podreu inscriure a les activitats que vulgueu participar. També, si fos necessari, 
podreu fer inscripció a les activitats de manera presencial.

Les inscripcions a les activitats es podran fer a partir 15 dies abans de la data de 
l’activitat.

Agraïm també que, en cas que decidiu no venir a alguna activitat que us hagueu 
inscrit, us doneu de baixa per alliberar la plaça i que pugui venir una altra persona.
 
Voleu rebre informació de les nostres activitats? Entreu al web: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/perequart i subscriviu-vos al butlletí digital. 
Setmanalment rebreu les nostres propostes d’activitats.

Per situar-nos en aquest proper trimestre m’agradaria explicar-vos quins són els 
principals temes que des de la cultura abordarem.
A grans trets podem destacar: el món de les emocions, la dona en la cultura, 
l’envelliment actiu, espais oberts artístics i la ciència. A partir d’aquí hem generat una 
programació en forma d’exposicions, xerrades, música, teatre, espais d’interacció i 
activitats participatives on esperem que us animeu amb moltes ganes, i amb l’únic 
compromís de formar part de la comunitat de coneixement de Pere Quart.

Lluís Miras, gestor cultural d’innovació social

Us hi esperem amb ganes i il·lusió en aquesta nova programació!

N ACTIVITAT NOVA IS INNOVACIÓ SOCIAL

PORTADA: Jesús Martín “Conversa amb Mark Rothko”
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ESPECTACLES I CONCERTS 

FUNDIDO A NEGRO

DIVENDRES, 12 DE MAIG
A les 18.00 h
Professional: Teatre Sarau

Quan parlem de cinema, la fosa a ne-
gre és el recurs més antic. Es tracta 
d’un enfosquiment de la pantalla on 
seguirà una obertura per iniciar la fase 
següent. Quan les persones tanquen 
els ulls, veuen una fosa a negre fins 
que tornen a obrir els ulls, però què 
passa quan la fosa és permanent?

PETIT CINECLUB   

A les 11.00 h (obertura al 
públic a les 10.45 h) 

Petit Cineclub és una proposta de ci-
nema familiar que forma part del ci-
cle Barcelona Districte Cultural. Una 
cita mensual per apropar el cinema 
als infants a través de pel·lícules 
d’animació.

LA FADA DE LES ESTACIONS 

DISSABTE, 22 D’ABRIL
Edat recomanada: a partir de 4 anys

Què ens cal per fer un bon pastís 
de poma? Què ens mou a llançar 
una ampolla amb missatge al mar? 
Aquest programa de curtmetratges 
ens parla de la importància de l’esforç 
i la constància per aconseguir el que 
ens proposem. Dues petites històries 
amb protagonistes d’allò més deci-
dits, valents i perseverants.

ACTIVITATS INFANTILS I/O 
FAMILIARS

 

ESPECTACLES INFANTILS 

A les 18.00 h (obertura al 
públic a les 17.45 h)

ESPECTACLE BDC: 
LA QUELA

DIVENDRES, 14 D’ABRIL
Professional: Brodas Bros

La Quela és una proposta per a pú-
blic infantil de Brodas Bros. Segueix el 
format espectacle clàssic, i combina 
elements tradicionals com el repertori 
oral i les danses urbanes i una estèti-
ca actual. És un espectacle divertit, 
sobretot perquè el personatge inte-
ractua amb ell mateix en una pantalla.

  
ESPECTACLE BDC: 
TOCA TOC

DIVENDRES, 28 D’ABRIL
Professional: Cia. PakiPaya
Edat recomanada: per a tots els pú-
blics
Lloc: carpa exterior pl. Mossèn Josep 
Pedragossa

Toca toc repassa i trenca tots els 
tòpics de les relacions de parella i 
romàntics en un muntatge fresc, di-
vertit i musical, que combina quadres 
senzills amb intervencions impressio-
nants i complicades.

EL JAZZ DINS UN CABÀS

DIVENDRES, 9 DE JUNY
Professional: Musifant
Edat recomanada: de 0 a 3 anys

Si el saxo, contrabaix, piano, guitarra 
i bateria es fusionen, inspirant boni-
ques melodies de jazz, de ben segur 
ens faran passar una bona estona. 
Que surti doncs, el jazz dins un ca-
bàs!

L’OMBRA DEL SILENCI

DIVENDRES, 30 DE JUNY
Professional: Cia. Opera-Collage
Edat recomanada: per a tots els pú-
blics

Un espectacle sobre la figura de L.V. 
Beethoven. S’interpreten fragments 
de la seva única òpera, Fidelio, així 
com fragments de la 9a simfonia o 
la sonata Clar de lluna, entre d’altres 
immortalitzant els moments més cèle-
bres de la seva música. Protagonitzat 
per Joan Martínez Colás, tenor i Laia 
Camps. 

* Al finalitzar l’espectacle es realitzarà 
un taller d’arts plàstiques per als in-
fants.

PETIT CINECLUB / ESPECTACLES I CONCERTSPROGRAMACIÓ CULTURAL ABRIL-JUNY 2023
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CONFERÈNCIES

THE ZEN OF HOLLYWOOD

DIMARTS, 9 i 30 DE MAIG
De 18.00 a 19.30 h
Professional: David Mackay

 
Després de la bona experiència amb 
la primera conferència del David, vo-
lem oferir dos sessions d’aquesta ori-
ginal proposta que va directa al cor. 

David és un coach que fa servir 
pel·lícules de Hollywood en els seus 
tallers per millorar la vida de les per-
sones. Una original proposta per aju-
dar-nos a aconseguir les nostres fites 
personals. 

CICLE DE CONFERÈNCIES 
MUSICALS 

INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA
DE LES MÚSIQUES D’ARRELS 
AFROAMERICANES

Lalo López (llicenciat en Història Con-
temporània per la UB i guitarrista)
analitza l’evolució de la música negra 
dels Estats Units i els diferents es-
tils que van anar sorgint al llarg dels 
anys. També utilitzarà la guitarra, en 
moments concrets, per il·lustrar de 
manera pràctica les evolucions me-
lòdiques i harmòniques de cada estil, 
analitzant els textos de les cançons.
Es posarà especial èmfasi en el pro-
gressiu procés de presa de conscièn

CICLE CINEMA DONES DEL MÓN 

A les 18.00 h
Organitzat per la Taula de Dones les 
Corts
Amb el suport de Docs Barcelona i del 
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”

Explorar les diferents realitats de les 
dones  a través del cinema, representa 
obrir una finestra al món per entendre 
que les desigualtats no ens travessen 
a totes de la mateixa manera. Repre-
senta aprendre les unes de les altres 
amb l’objectiu de conèixer-nos millor 
i nodrir-nos per  participar activament 
en la consecució d’una societat més 
igualitària.

L’activitat es complementa amb les 
aportacions d’una ponent experta en 
la matèria.

* Les primeres files estan reserva-
des per a persones amb problemes 
d’audició. Els films compten amb sub-
titulació, en cas que sigui necessari.

NEGRA

DIMECRES, 26 D’ABRIL

PAPUSZA

DIMECRES, 24 DE MAIG

CRIADAS Y SEÑORAS

DIMECRES, 7 DE JUNY

Amb motiu del Dia de la Música:
CONTRATEMPS

DIMECRES, 21 DE JUNY
A les 18.30 h

La Bossa Nova i la vida són imprevi-
sibles i, sovint, passa allò que menys 
esperem; és així com vivim a contra-
temps. Aquest contrast rítmic, que beu 
del silenci, s’hibrida amb altres disci-
plines culturals, com la paraula a tra-
vés de la poesia i el vídeo.
Format per: Miguel Escobar (parau-
la), Marc Cortal (veu i guitarra), David 
Guardado (percussionista) i Lluís Mi-
ras (saxo).

DESESPERAN-DOS 

DIVENDRES, 19 DE MAIG
A les 19.00 h
Professional: Cia. 1000 Hojas

Aquesta obra de teatre explica 
un viatge que inicia en la solitud i 
l’abandonament, i on floreix un senti-
ment de complicitat en el que manca 
la por. La narrativa apel·la al desig de 
tenir algú amb qui compartir i estimar.

LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE 
ERNESTO

DIVENDRES, 16 DE JUNY
A les 18.30 h
Professional: Cia. Pere Quart.

La CIA Pere Quart ens representa 
“La importancia de llamarse Ernesto”, 
una obra teatral d’Oscar Wilde escrita 
a l’any 1895. És una comèdia on, a 
través d’embolics, es fa referència als 
costums i la seriositat de la societat.
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DISSABTE, 17 DE JUNY
A les 12.00 h

Aquest dia comptarem amb les lec-
tures poètiques de Miguel Escobar i 
Empar Sáez.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA

PEL CAMÍ DELS ÀLBERS

DIVENDRES, 12 DE MAIG
A les 19.00 h

Rodolfo del Hoyo ens presenta el seu 
darrer llibre de poemes. Uns poemes 
que parlant de la vida del poeta i en-
tren en diàleg amb les fotografies de 
Míriam G. Troncho.

LITERATURA I POESIA 

CICLE DE LECTURES POÈTIQUES

Abans que comenci l’estiu farem qua-
tre lectures poètiques al nostre jardí 
lletraferit, on sempre per primavera 
creixen llibres des del cel. L’objectiu 
és crear un hàbit poètic a les perso-
nes del barri.
Oferim múltiples veus poètiques per 
copsar i mostrar la diversitat de pro-
postes artístiques.

LECTURES POÈTIQUES A PERE 
QUART 

DISSABTE, 6 DE MAIG
A les 12.00 h

Aquest dia comptarem amb les lec-
tures poètiques de Maria Antònia                
Massanet i Mireia Companys.

DISSABTE, 20 DE MAIG
A les 12.00 h

Aquest dia comptarem amb les lectu-
res poètiques de Rodolfo del Hoyo i 
Goya Gutiérrez.

DISSABTE, 10 DE JUNY
A les 12.00 h

Aquest dia comptarem amb les       
lectures poètiques de Miquel - Luís       
Muntané i Carlos Vitale.

> La petjada del Blues al Jazz: W.C. 
Handy, Bessie Smith.
> El Jazz a les grans ciutats: L’explosió 
del Swing i l’establiment del Jazz com 
a música popular (anys 20 i 30).
  - Les Big Bands: Tommy Dorsey,
    Benny Goodman.
  - Harlem, la Meca negra: Duke. 
    Ellington, Cab Calloway, Fats Waller.
  - Les grans cantants de Jazz: 
    Ella Fitzgerald, Billie Holiday.
  - El Jazz Llatí: Machito & His 
    Afro-Cubans All-Stars.
> Els molts camins del Jazz de Post-
guerra: Be Bop, Cool Jazz, Free Jazz, 
Soul Jazz.

DEL BLUES AL ROCK’N’ROLL, LA 
MÚSICA DEL DIABLE (1940-1959)

DIMECRES, 14 DE JUNY
De 19.00 a 20.30 h 

> El Blues de la Post-guerra, del 
Mississipi a Chicago: Muddy Waters, 
Howlin’ Wolf, John Lee Hooker, BB 
King.
> Dels Espirituals al Gospel: Sister 
Rosetta Tharpe.
> Del Jazz al Rhythm’n’Blues: Shou-
ters, Honkers i Cryers (Louis Jordan, 
Big Jay McNeely, Ike Turner).
> L’explosió del Rock’n’Roll: Little Ri-
chard, Fats Domino, Chuck Berry.
> El Rock’n’Roll blanc: Elvis Presley, 
Eddie Cochran, Gene Vincent, Jerry 
Lee Lewis.

CICLE DE CONFERÈNCIES MUSICALS LITERATURA I POESIA

cia de la comunitat afroamericana per 
tal de superar el marc de racisme ins-
titucional en el que vivien, en els Mo-
viment pels Drets Civils dels anys 60 i 
en el Black Power dels 70.

EL VIATGE D’ÀFRICA A AMÈRICA

DIMECRES, 19 D’ABRIL
De 19.00 a 20.30 h 

La música com a element de resistèn-
cia cultural (s. XVI- s.XIX).
> Precedents: La música a l’Àfrica.
  -Els Griots.
> El comerç d’esclaus.
> L’esclavatge a les plantacions de les 
colònies americanes: El desenvolupa-
ment d’una nova cultura musical.
  -Work Songs i Field Hollers.
  -Els Espirituals.
  -Els Minstrels.
  -El Blues: Charlie Patton, Son House,
   Skip James, Robert Johnson.

EL JAZZ, EL NOU RITME DE LES 
CIUTATS (1900-1955)

DIMECRES, 17 DE MAIG
De 19.00 a 20.30 h 

> Nova Orleans, crisol de cultures: Els 
orígens del Jazz.
  - La petjada afrocubana: L’Habanera
   i el Tresillo.
  - La Cultura Criolla.
  - Congo Square i les Brass Bands.
  - El Ragtime.
> La creació del llenguatge del Jazz: 
Buddy Bolden, Jerry Roll Morton, 
Louis Armstrong.
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SORTIDA: FAUNA I FLORA URBA-
NA A TRAVÉS D’APPS DE CIÈNCIA 
CIUTADANA

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

Coneixerem la biodiversitat urbana 
gràcies a la tecnologia. En aquesta 
sortida pels jardins de la Maternitat 
aprendrem a utilitzar aplicacions mò-
bils de ciència ciutadana, al mateix 
temps que identifiquem espècies de 
fauna i flora presents en el nostre en-
torn més proper.

FESTIVAL CIENTÍFIC: 
10ALAMENOS9

 
*Aquest festival està organitzat per a 
instituts. 

DIMECRES, 26 D’ABRIL
D’11.00 a 13.00 h 
Professional: Jordi Diaz-Marcos, 
coordinador Divulgació IN2UB i Na-
nodivulga UB.

El Festival 10ALAMENOS9 presenta 
d’una manera divertida i emocionant la 
nanoescala. Veurem els seus efectes i 
com aquest coneixement canviarà les 
nostres vides a través d’innombrables 
aplicacions i productes. 

EXPOSICIÓ: “UN PASSEIG PEL
NANOMÓN” 

Recull d’imatges de diferents nano 
objectes captades per instruments 
que s’han convertit en els “ulls del na-
nomón”.

CIENCIA’T

BIOLOGUEANDO

Biologueando va néixer amb l’objectiu 
d’apropar la biologia a tota la ciutada-
nia. Perquè comprenguem la vida que 
ens envolta i aportem el nostre granet 
de sorra en la conservació de la na-
tura. Ens acompanyarà dins del marc 
del nostre projecte Ciencia’t durant 
aquest trimestre.

PERSONES LGTBI+ EN LA 
CIÈNCIA

DIMECRES, 12 D’ABRIL
De 18.00 a 19.30 h
Professional: Mireia Querol Rovira, 
biòloga.

Una xerrada sobre les persones LGT-
BI+ que han contribuït i contribueixen 
al desenvolupament científic. Conei-
xerem algunes persones LGTBI+ del 
món de la ciència i quines dificultats 
han hagut d’afrontar a causa de a la 
seva identitat de gènere o orientació 
sexual.

DONES CLAU EN LA CIÈNCIA 
D’ABANS I D’ARA

DIJOUS, 18 DE MAIG
De 18.00 a 19.30 h
Professional: Mireia Querol Rovira, 
biòloga.

En aquesta xerrada es donaran a 
conèixer dones que han contribuït o 
estan contribuint al desenvolupament 
científic i quines dificultats es van tro-
bar o es troben per ser dones.

ESPAI DE CREACIÓ OBERT (ECO)

DEL 12 D’ABRIL AL 28 DE JUNY
Dimecres, de 16.00 a 17.30 h
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 qualsevol 
disciplina artística on compartir co-
neixements, experimentar, col·laborar 
i crear. 

ITINERARIS SUPORT A LA CREA-
CIÓ: ESCÈNIKA Km0

*Aquests itineraris són exclusius per 
a companyies artístiques.

LA CENTRAL DEL CIRC

DIJOUS, 11 DE MAIG
A les 11.00 h
Punt de trobada: davant la porta de 
La Central de Circ, (moll de la Vela, 2).

LA NAU IVANOW

DIJOUS, 15 JUNY
A les 11.00 h
Punt de trobada: davant la porta de la
Nau Ivanow (Hondures, 30).

ESPAIS OBERTS A LA CREACIÓ 

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 tèx-
til, on compartir coneixements, expe-
rimentar, col·laborar i crear.  Durant 
aquest trimestre d’abril-juny, el tema 
escollit és el del col·lectiu LGTBIQ+ 
per tal de donar-los visibilitat i suport.

Si vols formar part de la #Comuni-
tatTèxtil, pots enviar la teva petició a: 
estenedorbcn@gmail.com 

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

ESPAIS OBERTS A LA CREACIÓ / ESCÈNIKA KM0 CIENCIA’T
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EXPOSICIONS

LA QUOTIDIANITAT EN IMATGES

DEL 3 D’ABRIL AL 12 DE MAIG 
(Passadís).
Artista: Salvador Monroig.

El fotògraf Elliot Erwitt diu ¨El més 
important no és la càmera sinó l´ull¨.
La fotografia és la realitat captada en 
una mil·lèsima de segon.. Com deia el 
fotògraf Henri Cartier Bresson ¨Foto-
grafiar és posar el cap, l´ull i el cor en 
un mateix eix¨.
Amb textos de l’escriptor Rodolfo del 
Hoyo i l’historiador Chema Corral.
El projecte consisteix en cinquanta 
fotografies fetes entre 1972 i 2022 
a Barcelona i el seu entorn. Acom-
panyades dels textos: “La fotografia, 
expressió històrica de la realitat” de 
l’historiador Chema Corral, i “Un món 
a les ciutats” de l’escriptor Rodolfo.

dur durant anys per trobar solució a 
aquests problemes. 
En aquest peculiar i minúscul labora-
tori, Ginna ha elaborat uns informes, 
gràcies als seus increïbles microsco-
pis que permetran dur a terme un pla 
d’acció ràpida per solucionar aquests 
problemes. 
A càrrec de: ELECMI.

VISITA GUIADA A GARA: 
L’ENERGIA QUE ENS ENVOLTA

Les científiques, a través de 
l’exposició, ens explicaran les dife-
rents àrees d’investigació de l’IREC 
sobre energia i la seva relació amb els 
objectius de desenvolupament soste-
nible. 
A càrrec de: IREC.

APP PARADOX

En aquest joc l’usuari controla una 
porta que separa dues cambres amb 
un gas. A mesura que les partícules 
de gas individuals s’acosten a la por-
ta, el jugador ha d’obrir i tancar-la rà-
pidament per separar les ràpides de 
les lentes. Així, el jugador crea un 
desequilibri de temperatura entre les 
dues cambres. Aquest desequilibri es 
fa servir com a font d’energia per im-
pulsar un cotxe. El cotxe ha d’arribar 
a la meta per una carretera plena 
d’obstacles abans que el monstre 
l’atrapi! 
El joc es basa en la paradoxa del di-
moni de Maxwell, proposada pel físic 
escocès James Clerk Maxwell, l’any 
1867. 
A càrrec de: Facultat de Física / 
IN2UB.

TALLER: LES MERAVELLES DE 
L’OR NANO

Deixant de banda la fascinació que 
sempre ha despertat l’or, ens centra-
rem en les seves propietats nano; que 
fan variar el seu color i obren grans 
possibilitats en diferents sectors, so-
bretot en el món de la nanomedicina.
A càrrec de: IQAC_CSIC.

TALLER: MATERIALITZA’T

Aquest taller està pensat perquè el 
visitant, atret per tot el que envolta la 
ciència i enginyeria de materials, pu-
gui interactuar amb els diferents ma-
terials exposats. Al mateix temps, es 
realitzarà, amb algun exemple, una 
visualització històrica de com ha evo-
lucionat algun objecte quotidià.
A càrrec de: Secció Departamental de 
Ciència i Enginyeria de Materials del 
Dept. de Ciència de Materials i Quí-
mica Física de la Universitat de Bar-
celona.

ESCAPE ROOM GINNA 

La humanitat no ha aconseguit com-
plir els reptes plantejats en l’agenda 
2100, la qual cosa ens posa a tots 
en una situació molt compromesa. 
L’objectiu d’aquests reptes era afron-
tar tres grans problemes que afecten 
a la terra: la falta d’energia per a tota 
la població; problemes de subminis-
traments d’aliments i aigua en diver-
ses parts de planeta, i la biodiversitat 
i els ecosistemes. Per tot això, Ginna 
cap del laboratori 3RTS100 de na-
notecnologia, ha estat treballant molt

CIENCIA’T CIENCIA’T / EXPOSICIONS

EXPOSICIÓ: “MÓN NANO: 
L’INCREÏBLE MÓN DELS INSECTES” 

L’exposició es basa en l’anàlisi micro 
i nano estructural de diferents insec-
tes, on podem veure estructures di-
minutes que no es poden observar a 
simple vista. També mostrem imatges 
a alta magnificació de coses quotidia-
nes com un gra de sorra o un cabell 
de persona.

TALLER: MICROSCÒPIA ELEC-
TRÒNICA, DIFRACCIÓ I ÀTOMS  

Explicarem el funcionament de la mi-
croscòpia electrònica de transmissió 
fent una analogia amb un “difractador” 
cassolà; i així poder mesurar el gruix 
d’objectes tan petits com un cabell de 
persona. Per acabar, demostrarem 
que aprofitant la longitud d’ona dels 
electrons podem veure les estructu-
res cristal·lines dels materials.
A càrrec de: Grup LENS-MIND, IN2UB.

TALLER: DEL SUPERMERCAT A 
CASA

Ensenyarem alguns productes i apli-
cacions de la nano tecnologia ja pre-
sents al mercat. Mitjançant experi-
ments senzills i de fàcil comprensió, 
pretenem apropar a la societat les 
possibilitats que ofereix la nano tec-
nologia. 
A càrrec de: CCiTUB.
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la relació de la gestió emocional i 
l’alimentació en termes d’hàbits salu-
dables. 

GARA I L’ENERGIA QUE ENS 
ENVOLTA 3.0

DEL 26 D’ABRIL AL 31 DE MAIG 
(Zona de pas jardí).
A càrrec d’Institut de Recerca en 
Energia de Catalunya (IREC).

Vine a conèixer “Gara i l’energia 
que ens envolta 3.0”, un projecte 
de divulgació educativa dirigit a jo-
ves i escolars que pretén fomentar 
vocacions científiques. Vol promou-
re el coneixement de la generació, 
l’emmagatzematge, la distribució i el 
consum de l’energia des del punt de 
vista de la transició energètica.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
DE L’EXPOSICIÓ:

INAUGURACIÓ 

DIMECRES, 26 D’ABRIL
A les 11.00 h
A càrrec de Institut de Recerca en 
Energia de Catalunya (IREC).

del barri per a que ens facin arribar 
fotografies per exposar la quotidianitat 
a les Corts. 
També convidem als grups de fotogra-
fia que habitualment col·laboren amb 
el centre per a que ens aportin mate-
rial quotidià de les Corts.

CROSSING LIVES

DEL 15 DE MAIG AL 14 DE JULIOL 
(A l’entrada).
A càrrec de Monica Das Neves i Creu 
Roja de Catalunya.

Crossing Lives és un projecte foto-
gràfic que té com a propòsit donar veu 
a persones que estan vivint situacions 
que la societat sol ignorar o menys-
prear. Situacions de violència, malal-
tia, estigma i discriminació. Situacions 
de soledat.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
DE L’EXPOSICIÓ:

INAUGURACIÓ 

DILLUNS, 15 DE MAIG
A les 18.00 h
A càrrec de Monica Das Neves i Creu 
Roja de Catalunya.

Aquesta exposició neix d’un treball 
d’any i mig de coordinació entre la fo-
tògrafa Monica Das Neves i l’àrea de 
coneixement de Salut de Creu Roja 
Catalunya, amb l’objectiu de sensibi-
litzar i visibilitzar la tasca comunitària 
i de suport als col·lectius en situació 
de major vulnerabilitat, no només per 
millorar la salut des d’una perspectiva 
física sinó, el més important, la pers-
pectiva emocional.

TALLER DE PROMOCIÓ DE LA
SALUT FÍSICA I EMOCIONAL

DIJOUS, 25 DE MAIG
De 10.30 a 12.00 h
A càrrec de Creu Roja de Catalunya.

Taller adreçat a població adulta que 
pretén compartir estratègies i eines 
que contribueixen a la millora de la 
salut física i emocional, promocionant 
un estil de vida saludable des de la 
perspectiva preventiva i comunitària.

TALLER D’ALIMENTACIÓ 
EMOCIONAL

DIJOUS, 6 DE JULIOL
De 10.30 a 12.00 h
A càrrec de Creu Roja de Catalunya.

Taller pràctic adreçat a població adul-
ta que combina coneixements sobre 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
DE L’EXPOSICIÓ:

INAUGURACIÓ 

DILLUNS, 3 D’ABRIL
A les 18.00 h
Artista: Salvador Monroig.

Presentarem el projecte de Salvador 
Monroig a partir dels textos inspirats 
en les fotografies: “La fotografia, ex-
pressió històrica de la realitat” de 
l’historiador Chema Corral, i “Un món 
a les ciutats” de l’escriptor Rodolfo 
del Hoyo.

LA BARCELONA DE PEPE 
ENCINAS

DIMECRES, 12 D’ABRIL
A les 18.00 h
Artista: Pepe Encinas, fotògraf.

El fotoperiodista Pepe Encinas ens 
parlarà de la transformació dels ba-
rris de la ciutat de Barcelona des dels 
anys 70, a través dels seus treballs 
periodístics publicats als diaris Tele/
eXprés i el Periódico de Catalunya: 
“treballar a dos diaris barcelonins 
m’ha donat la possibilitat de tenir un 
gran coneixement de la ciutat”. 

LA QUOTIDIONITAT A LES CORTS

DIMECRES, 12 D’ABRIL
A les 18.00 h

Llancem a través de les nostres xar-
xes una proposta a totes les persones 

EXPOSICIONS EXPOSICIONS
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El Grup DFem ens presentarà el tribut 
a Farideh Lashai que han fet.

DONES CLAU EN LA CIÈNCIA 
D’ABANS I D’ARA

DIJOUS, 18 DE MAIG (sala 11) 
De 18.00 a 19.30 h
Professional: Mireia Querol Rovira, 
biòloga.

En aquesta xerrada es donaran a 
conèixer dones que han contribuït o 
estan contribuint al desenvolupament 
científic i quines dificultats es van tro-
bar o es troben per ser dones.

10 ANYS DE RADARS A LA 
MATERNITAT I SANT RAMON

DE L’1 AL 30 DE JUNY (Passadís)
A càrrec de Projecte Radars.

Aquesta exposició és el recull de la 
trajectòria de la Taula Radars de la 
Maternitat i Sant Ramon des dels 
seus inicis, el 2012 fins al 2022. Vo-
lem commemorar 10 anys d’història 
d’aquest projecte comunitària als nos-
tres barris. Uns anys de molta tasca 
comunitàri que ha anat teixint una 
xarxa important per acompanyar a la 
població major de 65 anys en la pre-
venció de la solitud no volguda i la vin-
culació al territori.

Dins del Festival 10alamenos9 us 
presentarem les diferents àrees de la 
investigació de l’IREC sobre energia 
i la seva relació amb els objectius de 
desenvolupament sostenible.

VISITA GUIADA ESPECIAL GENT 
GRAN 

DIJOUS, 18 DE MAIG
A les 11.00 h
A càrrec d’Institut de Recerca en 
Energia de Catalunya (IREC)

Us presentarem les diferents àrees 
de la investigació de l’IREC sobre 
energia i la seva relació.

LA REALITAT INVISIBLE

DEL 2 AL 29 DE MAIG (Sala 11)
Artista: Grup DFem.
A càrrec de Mercè Abril - Glòria Albors 
- Silvia Genki - Begoña G. Guasch - 
Montse Tomàs.

”La Realitat No Visible” presentada 
pel col·lectiu DFem és una mostra 
multidisciplinària amb un clar compo-
nent reivindicatiu. Des del 2015 i en 
diverses exposicions per tot el territo-
ri, treuen a la llum artistes, dones, que 
la història ha ignorat o no ha recone-
gut degudament.

Faridhe Lashai  és la triada en aques-
ta ocasió per reivindicar el sostre de 
vidre, que moltes artistes pateixen, 
per la seva condició de dones o per 
les condicions poc favorables del país 
on resideixen.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
DE L’EXPOSICIÓ:

INAUGURACIÓ 

DIJOUS, 1 DE JUNY
A les 11.00 h
A càrrec de Projecte Radars.

A la inauguració commemoren els 10 
anys d’història del projecte comunitari 
Radars als nostres barris.

VISITA GUIADA I CONFERÈNCIA

DIJOUS, 15 DE JUNY
A les 18.00 h
A càrrec de Projecte Radars.

Volem donar a conèixer el projecte i 
animar als veïns i veïnes a participar-
hi i seguir molts anys més. Us convi-
dem a viatjar amb nosaltres a través 
de l’exposició on hem volgut mostrar la 
nostra essència i il·lusió.

Les cinc components del grup 
s’apropen amb les seves diferents 
sensibilitats a l’obra de Farideih Las-
hai mostrant-nos un univers artístic, 
únic i personal. Exploren punts en 
comú, traçant noves connexions, ex-
plicant-nos noves històries que ens  
mostren amb les seves pintures i co-
llages.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
DE L’EXPOSICIÓ:

INAUGURACIÓ 

DIMARTS, 2 DE MAIG
A les 18.00 h
A càrrec de Grup DFem.

El Grup DFem ens presentarà 
l’exposició tribut a Farideh Lashai i 
ens parlarà del projecte DFem.

VISITA GUIADA 

DIJOUS, 11 DE MAIG
A les 18.00 h
A càrrec de Grup DFem.

EXPOSICIONS EXPOSICIONS
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CONTRAPUNTO

DE L’1 AL 30 DE JUNY (Sala 11)
Artista: Jesús Martín.

”La bellesa és misteriosa com també 
terrible, Déu i el diable estan lluitant 
aquí (en la bellesa) i el camp de bata-
lla és el cor de l’home”

Els germans Karamàzov del llibre de 
Fedor Dostoyevski

L’exposició que presenta Jesús Mar-
tín es contempla com una simfonia 
polifònica, que ens submergeix en un 
camp sensorial i oníric, on les peces 
esdevenen peces musicals.
En ella les imatges, les formes, i les 
qualitats plàstiques són concebudes 
com a línies musicals, que es bus-
quen, es troben i s’allunyen, en la 
recerca de l’harmonia. I és aquí on 
trobem el contrapunt com a part es-
sencial de la composició; díptics, tríp-
tics i peces soltes, que com a compo-
sicions musicals, s’estructuren com a 
preludis, sonates, simfonies… 
A l’obra que ens mostra Jesús Mar-
tín, la tècnica passa a convertir-se en 
una eina més, sense més importàn-
cia. D’aquesta manera compon des 
del que és oníric, des del que és pro-
saic, o des del que és poètic, sense 
perdre’s en la demagògia i centrant-
se en l’obra que realment vol plasmar 
amb agudesa i passió.

Després de l’observació de la seva 
trajectòria al llarg d’aquests anys, 
hi ha una idea que podem extreure: 
no poder reduir la seva producció a 
un quadre, sinó que és tot el conjunt 
d’obra la que es transmet com si fos 

VISITA GUIADA 

DIMECRES, 14 DE JUNY
A les 11.00 h
A càrrec de Jesús Martín.

Jesús Martín fa un recorregut per la 
seva exposició explicant com ha tro-
bat inspiració a partir de la música i 
la pintura.

ENVELLIMENT ACTIU

VIDEOJOCS PER A MAJORS DE 65 
ANYS

DIMARTS I DIJOUS 
D’11.00 a 13.00 h 
A càrrec de gestors culturals de Pere 
Quart.

Hem muntant una petita illa digital 
a la sala 4, si ets majors de 65 anys 
pots venir a gaudir dels videojocs per 
potenciar zones del cervell com la ca-
pacitat d’atenció i la coordinació de 
moviments. 

EXPLICA’NS UN DELS TEUS                     
MILLORS DIES 

DIMARTS I DIJOUS 
D’11.00 a 13.00 h 
A càrrec de gestors culturals de Pere 
Quart.

Gent Gran, ens agradaria conèixer-
vos! Amb aquesta pretensió obrim un 
espai on ens podeu explicar com ha 
estat un dels vostres millors dies. Així 

una composició musical. És així com 
fins i tot les peces més petites cobren 
un sentit important… Com els silen-
cis, com sostenir la respiració davant 
d’una imatge complexa o aventurar-
nos davant la nuesa del més dens buit 
existencial.
Així, ens trobem davant del pintor, el 
músic, el poeta i, perquè no, davant 
de qui ens mostra aquest mirall opac 
en què es reflecteixen capturats, mo-
ments eterns.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
DE L’EXPOSICIÓ:

INAUGURACIÓ 

DIJOUS, 1 DE JUNY
A les 18.00 h
A càrrec de Jesús Martín.

L’artista ens presenta aquesta gran 
composició artística on la pintura i la 
música entren en diàleg per crear un 
nou món; el seu.

ACTIVITAT SORPRESA

DIJOUS, 8 DE JUNY
A les 18.00 h
A càrrec de Jesús Martín i equip ges-
tor del centre.

Reservem un espai sorpresiu dins de 
l’exposició. En aquest, l’artista té la lli-
bertat de programar una activitat que 
podrem descobrir si assistim presen-
cialment. 

EXPOSICIONS EXPOSICIONS / ENVELLIMENT ACTIU
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de senzill. Seiem i parlem una estona 
per conèixer-nos!  

CONFERÈNCIA PER A GENT GRAN: 
GESTIÓ DE LES EMOCIONS 

DIJOUS, 13 D’ABRIL
D’11.00 a 12.30 h
Professional: Tunstall televida.

La gestió d’emocions es pot aconse-
guir a qualsevol edat i mai és tard per 
a aprendre-la. Parlar sobre emocions 
s’ha convertit en una necessitat entre 
les persones grans, pel moment vital 
en el qual es troben i les experiències 
associades. 
En aquesta activitat, s’aprèn a identifi-
car les emocions, a conèixer els recur-
sos que ajuden a la gestió emocional 
i les diferents tècniques de relaxació. 

CONFERÈNCIA PER A GENT GRAN: 
MILLOR EN COMPANYIA

DIJOUS, 18 DE MAIG
D’11.00 a 12.30 h
Professional: Tunstall televida.

Les persones grans poden veure re-
duïda la seva xarxa social a mesu-
ra que passen els anys, és per això 
que en aquesta activitat s’exploren 
les estratègies personals per fer créi-
xer les relacions socials, es treballen 
les creences que ens limiten a l’hora 
de fer noves amistats i s’expliquen els  
projectes de voluntariat i acompanya-
ment. També es presentarà BCNVin-
cles.



CASAL DE LA GENT GRAN 

Horari del casal al Centre 
Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i 
de 16 a 20 h
Dissabtes i diumenges de 10 a 14 h

ACTE DE CLOENDA PER A LA 
GENT GRAN

DIVENDRES, 26 DE MAIG
A les 17.00 h

Espectacle musical i entrega de diplo-
mes a les entitats participants.

CORAL 

DEL 13 D’ABRIL AL 16 DE JUNY
Dijous, de 10.30 a 12.00 h

Coral de gent gran, especialitzada en 
cançons de pel·lícules.

GRUP DE SUPORT

DEL 13 D’ABRIL AL 20 DE JULIOL
Dijous, de 17.00 a 18.30 h

Espai de formació i relació acollidor 
per a persones grans.

CAMINADES

DEL 13 D’ABRIL AL 16 DE JUNY
Dijous, de 9.15 a 10.15 h

Caminada pel barri amb acompanya-
ment d’un professional.

CASAL DE LA GENT GRAN AGENDA CULTURAL 2023

EXPOSICIÓ: LA QUOTIDIANITAT EN IMATGES  Del 3 d’abril al 12 de maig Pàg. 13

INAUGURACIÓ: LA QUOTIDIANITAT EN IMATGES  Dilluns, 3 d’abril   Pàg. 14

XERRADA: PERSONES LGTBI+ EN LA CIÈNCIA  Dimecres, 12 d’abril  Pàg. 11

XERRADA: LA BARCELONA DE PEPE ENCINAS  Dimecres, 12 d’abril  Pàg. 14

CONFERÈNCIA GENT GRAN: GESTIÓ DE LES EMOCIONS  Dijous, 13 d’abril  Pàg. 19

ESPECTACLE: LA QUELA    Divendres, 14 d’abril   Pàg. 04

CONFERÈNCIA MUSICAL: EL VIATGE D’ÀFRICA A AMÈRICA  Dimecres, 19 d’abril   Pàg. 08

PETIT CINECLUB: LA FADA DE LES ESTACIONS  Dissabte, 22 d’abril   Pàg. 05

FESTIVAL CIENTÍFIC: 10ALAMENOS9   Dimecres, 26 d’abril   Pàg. 11

CINEMA DONES: NEGRA     Dimecres, 26 d’abril   Pàg. 07

EXPOSICIÓ: GARA I L’ENERGIA QUE ENS ENVOLTA 3.0 Del 26 d’abril al 31 de maig Pàg. 15

INAUGURACIÓ: GARA I L’ENERGIA QUE ENS ENVOLTA 3.0  Dimecres, 26 d’abril   Pàg. 15

ESPECTACLE INFANTIL: TOC A TOC   Divendres, 28 d’abril  Pàg. 04

ABRILESPAI DE TROBADA I JOCS

De dilluns a divendres
De 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 
20.00 h

PUNT ATENCIÓ A LA SOLEDAT 
PER A LA GENT GRAN

DE L’11 D’ABRIL AL 18 DE JULIOL
Dimarts, de 17.00 a 19.00 h

Informació sobre activitats i recursos 
per a la gent gran.

BALLS DEL DIVENDRES

Dies: 21 d’abril, 5 de maig i 2 de juny
Horari: de 17.15 a 19.45 h

BALLS DEL DISSABTE

Dies: 1 d’abril, 20 de maig i 17 de juny
Horari: de 17.00 a 20.00 h

G
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AGENDA CULTURAL 2023

EXPOSICIÓ: LA REALITAT INVISIBLE   Del 2 al 29 de maig  Pàg. 16

INAUGURACIÓ: LA REALITAT INVISIBLE   Dimarts, 2 de maig  Pàg. 16

LECTURES POÈTIQUES     Dissabte, 6 de maig  Pàg. 09

CONFERÈNCIA: THE ZEN OF HOLLYWOOD  Dimarts, 9 de maig  Pàg. 07

ITINERARI: LA CENTRAL DEL CIRC   Dijous, 11 de maig  Pàg. 10

VISITA GUIADA: LA REALITAT INVISIBLE   Dijous, 11 de maig   Pàg. 16

ESPECTACLE: FUNDIDO A NEGRO   Divendres, 12 de maig Pàg. 05

PRESENTACIÓ DE LLIBRE: PEL CAMÍ DELS ÀLBERS Divendres, 12 de maig Pàg. 09

EXPOSICIÓ: CROSSING LIVES   Del 15 de maig al 14 de juliol Pàg. 14

INAUGURACIÓ: CROSSING LIVES   Dilluns, 15 de maig  Pàg. 15

CONFERÈNCIA MUSICAL: 
EL JAZZ, EL NOU RITME DE LA CIUTAT   Dimecres, 17 de maig Pàg. 08

CONFERÈNCIA GENT GRAN: MILLOR EN COMPANYIA  Dijous, 18 de maig  Pàg. 19

XERRADA: DONES CLAU EN LA CIÈNCIA D’ABANS I ARA Dijous, 18 de maig  Pàg. 10

VISITA GUIADA GENT GRAN: 
GARA I L’ENERGIA QUE ENS ENVOLTA 3.0  Dijous, 18 de maig  Pàg. 16

TEATRE: DESESPERAN-DOS    Divendres, 19 de maig Pàg. 06

LECTURES POÈTIQUES    Dissabte, 20 de maig  Pàg. 09

CINEMA DONES: PAPUSZA     Dimecres, 24 de maig  Pàg. 07

TALLER: PROMOCIÓ DE LA SALUT FÍSICA I EMOCIONAL Dijous, 25 de maig  Pàg. 15

CONFERÈNCIA: THE ZEN OF HOLLYWOOD  Dimarts, 30 de maig  Pàg. 07 

MAIG JUNY

AGENDA CULTURAL 2023

EXPOSICIÓ: 10 ANYS DE RADARS    De l’1 al 30 de juny  Pàg. 17

EXPOSICIÓ: CONTRAPUNTO     De l’1 al 30 de juny  Pàg. 18

INAUGURACIÓ: CONTRAPUNTO   Dijous, 1 de juny  Pàg. 18

CINEMA DONES: CRIADAS Y SEÑORAS    Dimecres, 7 de juny   Pàg. 07

ACTIVITAT SORPRESA: CONTRAPUNTO   Dijous, 8 de juny  Pàg. 18

ESPECTACLE INFANTIL: EL JAZZ DINS UN CABÀS  Divendres, 9 de juny  Pàg. 04

LECTURES POÈTIQUES     Dissabte, 10 de juny  Pàg. 09

CONFERÈNCIA MUSICAL: DEL BLUES AL ROCK’N’ROLL Dimecres, 14 de juny  Pàg. 08

VISITA GUIADA: CONTRAPUNTO    Dimecres, 14 de juny  Pàg. 19

ITINERARI: LA NAU IVANOW    Dijous, 15 de juny  Pàg. 10

VISITA GUIADA I CONFERÈNCIA: 10 ANYS RADARS  Dijous, 15 de juny  Pàg. 17

TEATRE: LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE ERNESTO Divendres, 16 de juny  Pàg. 06

LECTURES POÈTIQUES     Dissabte, 14 de juny  Pàg. 09

SORTIDA: FAUNA I FLORA URBANA I CIÈNCIA CIUTADANA Dimarts, 20 de juny  Pàg. 11

CONCERT: CONTRATEMPS     Dijous, 21 de juny  Pàg. 06

ESPECTACLE INFANTIL: L’OMBRA DEL SILENCI  Divendres, 30 de juny  Pàg. 04
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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 del centre:
de dilluns a divendres, de 9.00 a 22.00 h 
dissabtes i diumenges, de 9.00 a 14.00 h

Centre adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda

PER A MÉS INFORMACIÓINFORMACIÓ ADDICIONAL
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