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ACTIVITATS DESTACADES

SANT JORDI  
A LA MATERNITAT I  
SANT RAMON

DIVENDRES, 21 D’ABRIL
DE 16.30 A 19.30 h
Lloc: jardí del Clot d’en Salvi

Diferents entitats del barri hem orga-
nitzat una tarda festiva per celebrar el 
Sant Jordi, una data on la protagonis-
ta és la cultura en majúscules. La dia-
da se celebrarà en dos espais al ma-
teix temps: als jardins Clot d’en Salvi 
i a l’av. Sant Ramon on la festa estarà 
protagonitzada pel ja tradicional Sant 
Jordi Medieval.
Les activitats que tindran lloc als jar-
dins Clot d’en Salvi estan organitza-
des pel centre cívic i la ludoteca La 
Tardor, en col·laboració amb la biblio-
teca Miquel Llongueras.
Us esperem, als jardins del centre 
cívic, amb totes aquestes activitats: 

DRAGONS I ROSES D’ORIGAMI
 
Divendres, 21 d’abril, de 17.00 a 19.00 h 

L’origami és la tècnica de plegar pa-
per per a obtenir figures i formes va-
riades. Durant Sant Jordi no podíem 
perdre l’oportunitat de fer les nostres 
roses i dracs de paper. Acompanya’ns 
a celebrar aquesta festa tradicional 
catalana practicant l’origami!

APRÈN A DIBUIXAR MANGA: 
ESCOLA JOSO

Divendres, 21 d’abril, de 17.00 a 19.00 h 
Horari tallers: de 16.30 a 19.30 h
A càrrec de l’escola JOSO

L’escola JOSO participarà de la festa 
de Sant Jordi sumant-se a la iniciativa 
del centre cívic. Un grup d’estudiants 
oferirà al públic la possibilitat d’obser-
var l’aplicació de tècniques de dibuix 
manga amb exemplars de les seves 
obres. Acompanya’ns a celebrar la 
diada de Sant Jordi gaudint d’un ba-
luard de la cultura japonesa!

CONTETALLER FLORS, 
FLORETES I FLORASSES!!!”

Divendres, 21 d’abril, a les 17.00 h 
A càrrec de: biblioteca Les Corts-Mi-
quel Llongueras i Anna Casals Lloria

Us convidem a escoltar històries per-
fumades i fer la vostra flor XXL!!! Pú-
blic a partir de 4 anys, acompanyats. 
Durada: 50 minuts aproximadament.
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TALLER DE PUNTS DE LLIBRE  
I CONTACONTES: “L’ALTRA 
HISTÒRIA DE SANT JORDI”

Divendres 21 d’abril
Horari tallers: de 16.30 a 19.30 h
Horari contacontes: 18.00 h
A càrrec de: ludoteca La Tardor i Vivim 
del Cuentu!

La ludoteca La Tardor  participarà a la 
festa de Sant Jordi unint-se a la inici-
ativa del centre cívic, amb una tarda 
de tallers i manualitats relacionades 
amb la festivitat, a més, a les 18.00 h, 
els nostres amics i amigues de Vivim 
del Cuentu! us explicaran uns contes 
molt divertits sobre Sant Jordi que no 
sabíeu!

ACTIVITATS DESTACADES

SIGNATURA DE LLIBRES

Amb la presència dels escriptors i es-
criptores següents:
• Francisco Navarro Galindo, amb El 
Hormiguero, El Pulano, Al otro lado 
del infinito i Jhosá. El mesías de 
Qumrán (de 16.30 a 19.30 h).
• Josep M. Alaña, amb el llibre
Mamà, papà, aquest any el meu
tutor és un nan.
• Agustí Díaz amb La Vida Rima (de 
16.30 a 19.30 h).
• Angels Bemar amb Las Emociones 
de Lory (de 16.30 a 19.30 h).

INTERCANVI DE LLIBRES

De l’1 al 19 d’abril, farem una recollida
de llibres per intercanviar posterior-
ment.
Normativa: 1 llibre = 1 punt, amb un
màxim de 10 llibres. No s’acceptaran
llibres de text, enciclopèdies, llibres
de promoció de diaris o llibres fets
malbé.
El dia 21 d’abril de 16.30 a 
19.30 h podràs venir amb els teus 
punts i canviar-los per llibres.
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FESTA D’ESTIU
DIJOUS, 29 DE JUNY
DE 17.30 A 21.00 h
Lloc: jardí del Clot d’en Salvi

El centre cívic organitza una festivitat 
estiuenca oferint una mostra a l’exte-
rior d’algunes de les seves activitats i 
espectacles artístics. Serà una tarda 
on podrem gaudir de diferents espec-
tacles que donaran per tancat el curs 
2022-2023 donant pas a l’estiu. 

LUDOTECA LA TARDOR:  
ESPECTACLE FAMILIAR

Dijous 29 de juny, de 17.30 a 18.00 h 

La ludoteca La Tardor oferirà un es-
pectacle familiar adreçat a tots els pú-
blics on podrem gaudir d’una actuació 
en viu. Activitat per determinar.

MASTERCLASS DE BALL

Dijous 29 de juny, de 18.00 a 19.00 h 

Masterclass de ball on les persones 
que vulguin podran sumar-se a la 
classe en directe a càrrec d’una for-
madora de l’equip del centre.

CONCERT DE VIOLÍ

Dijous 29 de juny, de 19.00 a 19.30 h 

Concert de violí a carrer de la Berna 
Jones. Amb el seu gran talent ens 
oferirà un repertori variat de diferents 
compositors.

MAIO EN ACÚSTIC

Dijous 29 de juny, a les 20.00 h

La MAIO ens acompanya amb unes 
cançons estilísticament diverses. És 
una artista que combina amb desim-
boltura i subtilesa tant peces íntimes 
com tranquil·les i gairebé nues. El ta-
pís sonor, però, està enfilat i finalment 
travat amb líriques tant conscients 
com sentides i una actitud preciosis-
ta, acurada i responsable amb l’ofici. 
Amb cura, per aquesta actuació, l’ar-
tista reprèn el testimoni de la MAIO 
més nua, orgànica i devota de la can-
çó en ella mateixa: peces d’arranja-
ments minimalistes, que per aquesta 
ocasió ve a defensar a guitarra i veu, 
al servei de la necessitat de construir 
vincles de qualitat amb nosaltres ma-
teixes i amb l’exterior.

ACTIVITATS DESTACADES
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INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Abans d’inscriure-us a un curs, us demanem que llegiu la normativa d’inscripcions.
Les mesures i les normatives poden canviar.
 
RENOVACIONS: del dimecres 1 de març fins al dimarts, 14 de març
NOVES INSCRIPCIONS: dimecres 15 de març
INICI D’ACTIVITATS: dimarts 11 d’abril
PERÍODE DE DEVOLUCIONS: de l’1 de març fins a l’1 d’abril
FESTIUS: dilluns 10 d’abril, dilluns 1 de maig i dilluns 5 de juny
Divendres 23 de juny el centre romandrà obert de 9.00 a 14.00 h.

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS
 
Per formalitzar les inscripcions heu de 
seguir la normativa següent:
• Es considera que la plaça està ocu-
pada quan s’ha fet el pagament.
• Modalitat d’inscripcions en línia. En 
cas que no es pugui fer per dificultats 
tècniques, és imprescindible trucar al 
centre a partir de l’ 1 de març.
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. Per 
registrar una altra persona heu d’utilit-
zar una altra adreça electrònica.
• La direcció del centre es reserva el 
dret de suspendre les activitats que 
no tinguin un nombre mínim de par-
ticipants.
• Les persones que estiguin a l’atur 
tenen una subvenció del 50% en el 
preu d’un taller en el trimestre actu-
al presentant la vida laboral (de l’úl-
tim mes) o la documentació del SOC 
(Servei d’Ocupació de Catalunya) i 
l’empadronament.
• Així mateix, les persones residents 

al municipi amb algun tipus de 
discapacitat o que siguin ateses en 
algun centre públic de salut mental te-
nen una reducció del 75% o del 50% 
segons diversos criteris establerts al 
BOPB. Cal presentar la documentació 
acreditativa i l’empadronament.
• En cas que la persona usuària es 
doni de baixa d’un taller en el qual 
està inscrita, ha de notificar-ho durant 
el període de devolucions.
• El període de devolucions és de l’1 
de març fins l’1 d’abril de 2023. Les 
devolucions amb justificant mèdic, 
que demostri que no poden fer el ta-
ller només es faran fins dissabte 15 
d’abril del 2023. Si s’ha assistit a la 
primera sessió, es retornarà la part 
proporcional de l’import. Passades 
aquestes dates i iniciada l’activitat, no 
es retornarà en cap cas l’import de la 
inscripció.
• En el cas dels tallers que s’hagin 
d’anul·lar pel fet de no tenir un nom-
bre mínim de participants, es tornarà 
íntegrament el preu del taller corres-
ponent.
• La direcció del centre es reserva el 
dret a canviar el professorat en cas 
necessari.
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INSCRIPCIONS ABRIL-JUNY

• Cal tenir present que mentre el cen-
tre estigui obert al públic no s’inter-
rompran els tallers presencials, tret 
que les mesures de prevenció de la 
covid-19 indiquin noves restriccions 
de l’activitat.
• El material fungible que sigui ne-
cessari per al taller és a càrrec de la 
persona usuària. En la informació de 
cada taller s’especifica quin és aquest 
material.
• La direcció del centre declina tota 
responsabilitat sobre el material per-
sonal i les produccions de les perso-
nes usuàries.
• Les persones que n’acompanyin 
d’altres amb discapacitat que neces-
sitin suport per fer l’activitat estan 
exemptes del pagament de l’activitat.
• Totes les persones que pateixin al-
guna malaltia relacionada amb la pèr-
dua de la memòria, un trastorn o que 
segueixin algun tipus de tractament 
que pugui alterar la seva capacitat 
psicomotriu o cognitiva han de comu-
nicar-ho a l’hora d’inscriure’s a un ta-
ller, per tal d’informar-ne el professo-
rat. La direcció del centre en declina 
tota responsabilitat, de manera que 
és aconsellable que vagin acompa-
nyades quan entrin i surtin de l’aula 
on s’imparteix l’activitat.
• Aquesta variació no suposa que el 
curs es consideri cancel·lat o suspès 
i, per tant, no dona dret a la devolució 
de l’import de la inscripció proporci-
onal a les sessions fetes virtualment.
• El centre es fa responsable de com-
plir la normativa sanitària vigent.

MESURES HIGIÈNIQUES

A continuació es detalla el protocol 
d’higiene del centre cívic Josep M. 
Trias i Peitx:
• Desinfecció diària de tots els espais.
• A l’entrada del centre hi ha un dis-
pensador de gel hidroalcohòlic.
• Les classes d’activitat física es de-
senvolupen sense calçat de carrer. 
Podeu portar mitjons o calçat que no-
més feu servir per a l’activitat.
• Les persones inscrites a tallers que 
utilitzin material del centre (màrfe-
gues, peses, pilotes, cavallets, etc.) 
s’han de responsabilitzar de desin-
fectar-lo en acabar la classe (amb 
els productes de neteja que hi ha a 
l’aula).
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SALUT I BENESTAR 

BENESTAR FÍSIC 

MANTENIMENT SUAU
 
Grup A: dilluns, de 10.00 a 11.00 h
Preu: 42,59 € (8 sessions)
Grup B: dimecres, de 10.00 a 11.00 h
Preu: 58,56 € (11 sessions)
Grup C: dijous, de 18.30 a 19.30 h
Preu: 53,24 € (10 sessions)
El grup C començarà dijous 20 d’abril

Treballarem la musculatura abdomi-
nal, la coordinació i l’equilibri sense 
impacte ni moviments bruscos.
Cal dur roba còmoda i mitjons.

REACTIVA’T PROGRESSIVAMENT
 
Grup A: dilluns, d’11.00 a 12.00 h 
Preu: 42,59 € (8 sessions)
Grup B: dimecres, d’11.00 a 12.00 h
Preu: 58,56 € (11 sessions)

Millora la mobilitat articular, potencia 
la musculatura abdominal i lumbar, i 
millora la forma física. 
Cal dur roba còmoda i mitjons.

EDUCACIÓ POSTURAL
 
Grup A: dilluns, de 12.00 a 13.00 h
Preu: 42,59 € (8 sessions)
Grup B: dimarts, d’11.00 a 12.00 h

      

TALLERS I MONOGRÀFICS
Grup C: dijous, de 10.00 a 11.00 h
Preu: 58,56 € (11 sessions)

Treball corporal per millorar la postura 
i estirar el cos de manera correcta. 
Cal dur roba còmoda i mitjons. 

ESTIRAMENTS
 
Grup A: dimarts, de 18.30 a 19.30 h
Grup B: dijous, de 18.30 a 19.30 h
Preu: 58,56 € (11 sessions)

Entrena la flexibilitat, millora la postura 
i evita dolors corporals i contractures. 
Treballarem a través de la gimnàstica 
postural i els estiraments. L’objectiu 
d’aquest curs és augmentar el rang de 
moviment articular, tenir una postu-
ra millor i reduir tensions musculars 
diàries.
Cal dur roba còmoda i mitjons. 

MÈTODE PILATES
 
Grup A: dilluns, de 18.30 a 19.30 h   
Grup B: dilluns, de 19.30 a 20.30 h 
Preu: 42,59 € (8 sessions)
Grup C: dimarts, de 18.30 a 19.30 h   
Grup D: dijous, d’11.00 a 12.00 h
Preu: 58,56 € (11 sessions)
Grup E: dijous, de 19.30 a 20.30 h 
El grup E començarà dijous 20 d’abril  
Grup F: divendres, de 10.00 a 11.00 h   
Preu: 53,24 € (10 sessions)

Activitat física destinada a tonificar i 
a enfortir la musculatura a partir de la 
correcció postural i la concentració. 
Cal dur roba còmoda i mitjons. 
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TALLERS I MONOGRÀFICS

MÈTODE PILATES INTENS
 
Dimarts, de 9.15 a 10.00 h  
Preu: 43,92 € (11 sessions)

Activitat física destinada a tonificar i 
a enfortir la musculatura a partir de la 
correcció postural i la concentració. 
Cal dur roba còmoda i mitjons. 

OSTEOPILATES
 
Grup A: dimarts, de 12.00 a 13.00 h
Grup B: dijous, de 12.00 a 13.00 h
Preu: 58,56 € (11 sessions)

L’activitat es basa en el mètode pilates, 
però se n’adapten els exercicis per-
què resultin més beneficiosos i ajudin 
a enfortir els ossos i a prevenir possi-
bles fractures.
Cal dur roba còmoda i mitjons.

PILATES AERÒBIC
 
Dimarts, de 20.30 a 21.30 h
Preu: 58,56 € (11 sessions)

A més dels beneficis propis del pila-
tes, augmenta el rendiment esportiu 
i millora la resistència cardiovascular.
Cal dur roba còmoda i mitjons. 

PILATES EN MOVIMENT
 
Dimecres, de 19.30 a 20.30 h
Preu: 58,56 € (11 sessions)

Taller dirigit a prendre consciència del 
cos i reforçar l’esquena, la part central 

del cos i les cames, combinat amb 
una part més lúdica.
Cal dur roba còmoda i mitjons. 

HATHA-IOGA
 
Grup A: dilluns, de 17.00 a 18.30 h
Preu: 63,89 € (8 sessions)
Grup B: dimecres, de 18.30 a 19.30 h
Grup C: dimecres, de 18.30 a 19.30 h
Preu: 58,56 € (11 sessions)

Sistema d’entrenament físic i men-
tal que uneix el dinamisme i la força 
muscular, la ment, la respiració i la 
relaxació. 
Cal dur roba còmoda i mitjons. 

IOGA
 
Grup A: dilluns, de 20.30 a 21.30 h
Preu: 42,59 € (8 sessions)
Grup B: dimarts, de 10.00 a 11.00 h
Grup C: dimarts, de 19.30 a 20.30 h
Preu: 58,56 € (11 sessions)

Aprèn postures per tonificar i estirar 
el cos. Respira correctament per alli-
berar tensions i arribar a un estat físic 
i mental saludable.
Cal dur roba còmoda i mitjons. 

IOGALATES
 
Grup A: dilluns, de 19.30 a 20.30 h
Preu: 42,59 € (8 sessions)
Grup B: dimarts, de 20.30 a 21.30 h
Preu: 58,56 € (11 sessions)
Grup C: divendres, d’11.00 a 12.00 h
Preu: 53,24 € (10 sessions)



10

Activitat per millorar la musculatura 
de la part inferior de la pelvis.
Cal dur roba còmoda i mitjons. 

FLEX & TONO
 
Dimecres, de 17.30 a 18.30 h
Preu: 58,56 € (11 sessions)

Millora la mobilitat, l’elasticitat i refor-
ça el to muscular. 
Cal dur roba còmoda i mitjons. 

TAITXÍ
 
Dilluns, de 17.30 a 18.30 h
Preu: 42,59 € (8 sessions)

Art marcial que pot practicar qual-
sevol persona i que es basa en una 
sèrie de moviments harmònics, amb 
què es treballa la flexibilitat i l’equilibri 
i es millora el funcionament del siste-
ma cardiovascular. 
Cal dur roba còmoda i mitjons. 

DEFENSA PERSONAL
 
Divendres, de 20.00 a 21.00 h
Preu: 53,24 € (10 sessions)

Tècniques per saber defensar-se da-
vant d’una agressió.
Cal dur roba còmoda i mitjons.

Aquesta activitat es nodreix del millor 
de les tècniques del ioga i del pilates. 
Enforteix, flexibilitza i tonifica tota la 
musculatura corporal. Podem afinar i 
reforçar la zona abdominal, alinear les 
articulacions i corregir els mals hàbits 
posturals.
Cal dur roba còmoda i mitjons. 

ASHTANGA VINYASA IOGA
 
Dilluns, de 18.30 a 19.30 h
Preu: 58,56 € (11 sessions)

L’ashtanga ioga es basa en postures 
i moviments fluids, lligats a la respi-
ració (estil vinyasa: compassar cada 
moviment amb una inhalació, retenció 
o exhalació) i constitueix un sistema 
de sèries vigorós i exigent. Es treba-
lla el cos àmpliament, la fortalesa i la 
flexibilitat. 
Cal dur roba còmoda i mitjons.

IOGA RELAXACIÓ
 
Divendres, de 19.00 a 20.00 h
Preu: 53,24 € (10 sessions)

Aprèn a obrir i mobilitzar el cos en sin-
cronia amb la respiració, i amplia així 
la flexibilitat i la fortalesa. Respira cor-
rectament per alliberar tensions i arri-
bar a un estat físic i mental saludable. 
Cal dur roba còmoda i mitjons. 

REFORÇ DE SOL PELVIÀ
 
Divendres, de 9.15 a 10.00 h
Preu: 39,93 € (10 sessions)

TALLERS I MONOGRÀFICS
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exercicis pràctics de mindfulness 
(diferents tipus de meditació, cons-
ciència plena en la vida quotidiana). 
Aprendre què és mindfulness i com 
integrar-lo a la vida quotidiana.

RESPIRACIÓ CONSCIENT I 
MEDITACIÓ
 
Dilluns, de 20.30 a 21.30 h
Preu: 42,59 € (8 sessions)

Primer acostament a les tècniques de 
respiració i meditació per a desenvo-
lupar l’acte de l’autoconeixement, mi-
llorar la concentració, relaxar la mus-
culatura, regular les emocions i reduir 
l’estrès.
Cal dur roba còmoda i mitjons.

MEDITACIÓ
 
Dimarts, de 17.30 a 18.30 h
Preu: 58,56 € (11 sessions)

La classe estarà dividida en la prime-
ra part de preparació física del cos per 
alliberar tensions i en una segona part 
per meditar a través de la tècnica de 
Pranayama (tècniques de respiració 
de ioga). No es requereix experiència 
prèvia en meditació, ni coneixements 
específics.
Cal dur roba còmoda i mitjons.

GESTIÓ EMOCIONAL
 
Dijous, de 17.30 a 19.00 h
Del 27 d’abril al 15 de juny
Preu: 63,89 € (8 sessions) 

TALLERS I MONOGRÀFICS

BENESTAR EMOCIONAL

TERÀPIA DEL RIURE
 
Dilluns, de 9.30 a 10.30 h
Preu: 42,59 € (8 sessions)

Vols descobrir el poder del riure? Uti-
litzarem jocs per riure en grup, diver-
tir-nos i gaudir mitjançant tècniques 
d’expressió corporal, la dansa i la res-
piració perquè el riure surti del cor i 
del ventre i no del cap.

TALLER DE MEMÒRIA
 
Dilluns, de 10.30 a 11.30 h
Preu: 42,59 € (8 sessions)

Treballarem la memòria mitjançant 
jocs divertits i activitats memorísti-
ques per mantenir-la en bon estat. 
Desenvoluparem exercicis per esti-
mular l’atenció, jocs visuals i exercicis 
de fluïdesa verbal.

MINDFULNESS
 
Dimarts, de 12.00 a 13.30 h  
Preu: 87,85 € (11 sessions)

Amb la pràctica de mindfulness ob-
tindràs un recull de recursos per aug-
mentar els nivells de consciència, 
alleugerir les càrregues emocionals 
i reduir els nivells d’estrès per 
optimitzar la presa de decisions i 
gestionar les crisis i els desafiaments 
del dia a dia.
Alternarem elements teòrics amb 

N
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Aquest taller t’ajudarà a identificar les 
teves emocions i a reconnectar-hi. 
Serà un espai on es treballaran, prin-
cipalment, les quatre emocions bàsi-
ques des de la part cognitiva i la cor-
poral.
Obtindràs un autoconeixement millor i 
una regulació més bona de les teves 
emocions en les diferents circumstàn-
cies que et pots trobar en el dia a dia.

COMUNICACIÓ EFECTIVA
 
Dijous, de 19.00 a 20.30 h
Del 27 d’abril al 15 de juny
Preu: 63,89€ (8 sessions) 

Ser capaç de comunicar de manera 
efectiva i clara en públic pot ser un 
factor determinant per a l’evolució i 
èxit professional i personal. Comuni-
car millor i cuidar la manera en què 
donem a entendre les nostres idees 
i emocions implica saber que, per ex-
pressar-se, cal anar molt més enllà de 
les paraules.

ACTIVITATS  
A L’AIRE LLIURE

MARXA NÒRDICA 
 
Grup A: dimarts, d’11.00 a 13.00 h   
Grup B: dijous, d’11.00 a 13.00 h   
Preu: 106,47 € (10 sessions)

Activitat apta per a tothom, que con-
sisteix a caminar amb l’ajut d’uns 
bastons que ens permeten treballar 
les cames i la part superior del cos, 

TALLERS I MONOGRÀFICS

la qual cosa aporta beneficis per a la 
salut. 
Cal dur els bastons per poder fer 
l’activitat.

ENTRENAMENT FUNCIONAL
 
Dijous, de 19.00 a 20.00 h
Preu: 58,56 € (11 sessions)

És un tipus d’exercici físic que té l’ob-
jectiu d’aconseguir una rutina útil per 
a qualsevol persona entrenada o no 
amb material funcional, però sobretot 
utilitzant el propi pes corporal a través 
de moviments de cal·listènia.

ACTIVITATS MIGDIA

PILATES MIGDIA
 
Grup A: dilluns, de 14.15 a 15.15 h
Preu: 42,59 € (8 sessions)
Grup B: dimecres, de 14.15 a 15.15 h
Preu: 58,56 € (11 sessions)

Sistema d’entrenament físic i men-
tal que uneix el dinamisme i la força 
muscular, la ment i la respiració. 
Cal dur roba còmoda i mitjons.
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BALLS I DANSES 
 

BALLA AMB RITME!
 
Dimecres, de 19.30 a 20.30 h
Preu: 58,56 € (11 sessions)

Diverteix-te ballant al ritme de la 
música. 
Cal dur roba còmoda i mitjons o calçat 
net per a l’activitat.

ZUMBADANCE
 
Grup A: dijous, de 19.30 a 20.30 h
Preu: 58,56 € (11 sessions)
Grup B: divendres, de 17.30 a 18.30 h
Preu: 53,24 € (10 sessions)

Ball fàcil i divertit que afavoreix la 
crema de calories. Ballarem di ferents 
cançons de ritmes diversos. 
Cal dur roba còmoda, ampolla d’aigua 
i mitjons o calçat net per a l’activitat.
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IOGA & DANCE
 
Dimecres, de 20.30 a 21.30 h
Preu: 58,56 € (11 sessions)

TALLERS I MONOGRÀFICS

Fusió entre la dansa contemporània i 
el ioga, connectant amb el flux de la 
respiració.
Cal dur roba còmoda i mitjons o cal-
çat net per a l’activitat.

RITMES LLATINS
 
Dijous, de 20.30 a 21.30 h
Preu: 58,56 € (11 sessions)

Aprèn els diferents estils llatins: 
merengue, salsa, batxata, cúmbia, 
txa-txa-txa, conga i mambo.

AERÒBIC DANCE
 
Divendres, de 12.00 a 13.00 h
Preu: 53,24 € (10 sessions)

Activitat de dansa aeròbica que tonifi-
ca tot el cos. Ens mourem al ritme de 
cançons dels 70 fins als 90.
Cal dur roba còmoda, ampolla d’aigua 
i mitjons o calçat net per a l’activitat.

ACTIVITATS EN FAMÍLIA 
VINCULADES A L’ESPAI 
DE CRIANÇA DE LA 
LUDOTECA LA TARDOR
 

IOGA AMB NADONS I INFANTS  
(0 A 3 ANYS)
 
Grup A: dilluns, de 10.00 a 11.00 h
Grup B: dilluns, d’11.00 a 12.00 h
Dilluns 17 i 24 d’abril i 8 i 15 de maig
Aquesta activitat es realitza en famí-
lia; una persona adulta amb l’infant.

N
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ARTS ESCÈNIQUES
 

MOVIMENT, VEU I JOC
 
Dimarts, de 19.30 a 20.30 h
Preu: 53,24 € (10 sessions)

Treballarem des de la naturalesa del 
moviment per a trobar diferents ma-
neres de tractar l’espai, d’obrir el nos-
tre cos, de contar històries i de jugar.
Practicarem la coordinació i l’exercici 
físic a través del joc afavorint la capa-
citat psicomotriu. Exercitarem la veu 
com instrument al servei de la nostra 
imaginació, desenvolupant una forma 
lúdica de trobar-nos amb la música 
des dels nostres propis ressonadors. 
D’aquesta manera, junts, crearem at-
mosferes sonores, tenint en compte el 
joc com a base del taller afavorint el 
treball en grup i l’expressió lliure.

ESPAI FES TEATRE! 
 
Dissabte, d’11.30 a 13.30 h
Preu: 20 € per persona (10 sessions)

Si t’agrada el teatre i vols disposar 
d’un espai obert per a la pràctica 
teatral, vine a compartir la teva passió. 
Crearem un grup obert i autodidacta, 
pensat per crear des de la participa-
ció social. Les arts escèniques en ge-
neral i el teatre en particular seran el 
punt de partida i l’eix central d’aquest 
nou espai! 
Aquest espai és d’inscripció trimes-
tral però tindrà continuïtat fins al juny 
del 2023 amb la intencionalitat que el 

Practicarem ioga a través del joc, 
creant vincles, compartint una activi-
tat saludable, alhora que afavorirem la 
confiança, la comunicació i la coope-
ració, gaudint d’estar junts de forma 
relaxada.
Més informació a la pàg. 21

EXPRESSIÓ CORPORAL I 
MOVIMENT AMB NADONS I 
INFANTS (0 A 3 ANYS)
 
Grup A: dilluns, de 10.00 a 11.00 h
Grup B: dilluns, d’11.00 a 12.00 h
Dilluns 22 i 29 de maig i 12 i 19 de 
juny.
Aquesta activitat es realitza en famí-
lia; una persona adulta amb l’infant.

Gaudirem d’una activitat d’expressió 
corporal i moviment, on a través de 
la música, anirem explorant el nostre 
cos.
Més informació a la pàg. 21

ACTIVITATS INFANTILS
 

COMMERCIAL DANCE  
(5 A 7 ANYS)
 
Dijous, de 17.30 a 18.30 h
Preu: 36,86 € (11 sessions)

Diverteix-te al ritme de la música. 
Ballarem estils musicals de tota mena: 
llatí, rock, disc, jazz, pop, reggaeton, 
retro etc.
Cal dur roba còmoda, ampolla d’aigua 
i mitjons o calçat net per a l’activitat.

TALLERS I MONOGRÀFICS
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L’urban sketching és la manera més 
útil de recrear un paisatge urbà en 
pocs minuts. Farem esbossos de lo-
calitzacions especials i aprendrem 
maneres de millorar la velocitat i la 
qualitat de l’esquetx. 

INTRODUCCIÓ A LA JOIERIA 
ARTESANAL
 
Dimarts, de 17.30 a 19.00 h 
Preu: 87,85 € + 10 € de material 
(11 sessions)

Experimentarem una de les tècniques 
mes antigues com és la cera perduda. 
Mitjançant aquest procés i a través 
del modelatge, farem que les nostres 
creacions plàstiques es converteixin 
en metall.
Coneixerem diferents tècniques en 
cera i utilitzarem eines pròpies de la 
joieria, fins a obtenir les nostres peces 
en metall. Veurem el caràcter orgànic 
que posseeixen les joies que van ser 
modelades amb cera i explorarem di-
ferents acabats sense necessitat de 
maquinària.

DRAGONS I ROSES D’ORIGAMI

Divendres 21 d’abril, de 17.00 a 
19.00 h 
Lloc: jardí del Clot d’en Salvi 

L’origami és la tècnica de plegar paper 
per a obtenir figures i formes variades. 
I com no, durant Sant Jordi no podíem 
perdre l’oportunitat de fer les nostres 
roses i dracs de paper. Acompanya’ns 

grup pugui assajar i representar una 
obra teatral.
Apunta’t i fes teatre!
Mínim sis persones per obrir l’espai. 
Cal una persona que representi el 
grup per comunicar-se amb la coordi-
nació del centre.

ARTS I ARTESANIES

DIBUIX I PINTURA
 
Grup A: dilluns, de 10.00 a 11.30 h 
Grup B: dilluns, d’11.30 a 13.00 h
Preu: 63,89 € (8 sessions)
Grup C: dijous, de 10.00 a 11.30 h
Grup D: dijous, d’11.30 a 13.00 h
Preu: 87,85 € (11 sessions)

S’expliquen diverses tècniques del di-
buix al carbonet i al color. Descobreix 
com fer composicions i dibuixos al 
natural i inicia’t en els diferents estils 
pictòrics i tècniques.
Material necessari (adquirit per 
l’alumnat): carbonet, pintures acríli-
ques, pinzells de pèl de porc, paletina, 
espàtules, suports (bastidor o fusta o 
cartó) i bata.
Recomanem adquirir aquest material 
quan se sàpiga que el taller té les ins-
cripcions mínimes per poder fer-lo. És 
possible que durant el transcurs del 
taller requereixin altres materials no 
especificats a la llista.

URBAN SKETCHING
 
Dilluns, de 17.00 a 19.00 h 
Preu: 74,53 € (7 sessions)

TALLERS I MONOGRÀFICS

N

N

N

G



16

INICIACIÓ A L’ÒPERA
 
Dijous, de 18.30 a 20.00 h
Preu: 87,85 € (11 sessions)

T’agrada l’òpera però no tens l’opor-
tunitat de veure-les totes al teatre? Et 
proposem un taller divertit i interes-
sant dedicat a principiants i aficionats 
on la soprano i divulgadora musical 
Romina Krieger, t’acompanyarà en un 
viatge seductor ple de música per a 
convertir-te en un veritable melòman. 
Farem un recorregut històric per a 
comprendre l’evolució de l’òpera i de 
les veus a través de vídeos i comen-
taris. Descobrirem tot el que s’amaga 
entre bastidors!

HISTÒRIA DE LA MÚSICA DES 
D’ATENES A HOLLYWOOD
 
Divendres, de 12:00 a 13:30 h
Preu: 79,86 € (10 sessions)

En aquest curs, compaginarem la vi-
sió pràctica de la música amb el pris-
ma més teòric, es donarà un marc de 
referència per a aquelles persones 
que desitjarien saber més sobre la 
música per a comprendre-la millor i 
gaudir més d’ella. Es pretén dotar a 
la persona que escolta amb els mit-
jans necessaris per a fer una escolta 
activa i aconseguir una visió més am-
plia i completa per gaudir de la mú-
sica de diferents estils, i del moment 
social i cultural on es produeix. Pre-
nent com a base l’audició d’obres mu-
sicals, es desgranaran els elements 
que les componen. Així, en un marc 

a celebrar aquesta tradició catalana 
practicant l’origami!

MUSICALS

GUITARRA DES DE ZERO
 
Dilluns, de 17.30 a 19.00 h
Preu: 63,89 € (8 sessions)
Aquest taller va començar amb el 
curs escolar, a l’octubre 2022.

Aprendràs a tocar la guitarra des de 
zero d’una manera fàcil i divertida. 
Descobreix la sonoritat d’aquest ins-
trument i treu el músic que portes 
dins! Cal dur guitarra.

GUITARRA (MITJÀ)
 
Dilluns, de 19.00 a 20.30 h
Preu: 63,89 € (8 sessions)

Coneix els acords, llegeix notes, 
fes punteig i toca cançons. Cal dur 
guitarra.

PERCUSSIÓ CORPORAL
 
Dimecres, de 20.30 a 21.30 h
Preu: 58,56 € (11 sessions)

Quan unim la música de la percussió 
amb el cos ens apareix la percussió 
corporal en què el so del nostre cos 
es pot convertir en música i instru-
ments.

TALLERS I MONOGRÀFICS
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PASSEJADES PER LA HISTÒRIA 
DE BARCELONA.  
JARDINS AMB HISTÒRIA  
 
Dijous, de 17:00 a 19:30 h
Dijous 4 i 18 de maig i 1 i 15 de juny
Preu: 53,24 € (4 sessions)

Barcelona no és una ciutat coneguda 
pels grans espais verds com d’altres 
urbs europees, tot i això, està envolta-
da de jardins, des de Montjuïc al peu 
de Collserola. 
En aquest cicle descobrirem alguns 
dels espais verds més emblemàtics i 
bonics de la ciutat, per descobrir-ne 
la seva història tot passejant entre els 
colors de la primavera. A càrrec de 
Mireia Pons, guia oficial de Passejant 
per Barcelona.

INICIACIÓ AL RELAT CURT
 
Dimecres, de 17.30 a 19.00 h
Preu: 87,85 € (11 sessions)

En aquest taller la proposta és fer els 
primers passos en l’escriptura narra-
tiva. Per a això és necessari conèixer 
alguns dels conceptes bàsics de la 
teoria literària que ens permetran re-
flexionar sobre el nostre procés d’es-
criptura i ens donaran eines útils per 
a desenvolupar la nostra pròpia veu 
narrativa.
La pràctica de l’escriptura literària im-
plica, a més de l’aprenentatge d’unes 
habilitats tècniques, una reflexió 
permanent sobre la literatura mateixa, 
que s’aconsegueix a partir de la lectu-
ra crítica de les obres literàries, tant 

TALLERS I MONOGRÀFICS

metodològic molt ampli, s’il·lustraran 
amb exemples pràctics, i es desenvo-
luparan conceptes com l’estil, la ins-
trumentació, la melodia o el ritme.

HUMANITATS

COM MIRAR UNA OBRA D’ART 
ALS MUSEUS
 
Dimecres, de 11.00 a 12.00 h
Preu: 58,56 € (11 sessions)

Es faran recorreguts per diferents 
museus de Barcelona, com el MNAC 
i el MACBA, per endinsar-nos en els 
diferents moviments artístics de cada 
període històric. A poc a poc anirem 
descobrint com relacionar les obres, 
trobant similituds i diferències, tenint 
en compte el tema, la tècnica, els ma-
terials, l’època i la localització dels 
artistes.
Observacions: No inclou les entrades 
de tots els museus. El primer dia es 
realitzarà al centre on la formadora 
explicarà els recorreguts que es du-
ran a terme durant el trimestre.
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un nivell bàsic d’anglès i vulguin 
aprendre nou vocabulari i practicar el 
llenguatge quotidià. Fem servir can-
çons, jocs de rol i vídeos, per gaudir 
d’un aprenentatge dinàmic.

ANGLÈS (CONVERSA)
 
Bàsic: dilluns, de 19.00 a 20.30 h
Preu: 63,89 € (8 sessions)

Taller de conversa dirigit a persones 
que vulguin practicar la llengua i 
aprendre nou vocabulari. Curs dirigit 
a persones amb coneixements bàsics 
de l’idioma.

Avançat: dijous, de 10.00 a 11.30 h
Preu: 87,85 € (11 sessions)

Taller de conversa dirigit a perso-
nes que vulguin practicar la llengua i 
aprendre nou vocabulari. Xerrarem en 
anglès des del primer dia. Cal tenir un 
nivell suficient de la llengua per man-
tenir una conversa en anglès.

FRANCÈS (CONVERSA)
 
Dimarts, de 18.30 a 20.00 h
Preu: 87,85 € (11 sessions)

Taller de conversa dirigit a perso-
nes que vulguin practicar la llengua i 
aprendre nou vocabulari. Xerrarem en 
francès des del primer dia. Parlarem 
de cinema, sèries, música, literatura, 
gastronomia, altres cultures, festivals, 
temes d’actualitat i tot allò que pu-
gueu trobar interessant. Cal tenir un 
nivell suficient de la llengua per man-
tenir una conversa en francès.

les anteriors com les contemporànies, 
i del coneixement de les idees teòri-
ques que van sorgint en la disciplina.
L’objectiu central d’aquesta proposta 
és ajudar a iniciar-se en el camí de la 
creació literària.

LLENGÜES 
 
Important: aquests tallers van 
començar amb el curs escolar, a 
l’octubre 2022, excepte aquells on 
figuri una N

ANGLÈS DES DE ZERO
 
Dilluns, de 9.30 a 11.00 h
Preu: 63,89 € (8 sessions)

A través d’activitats orals i escrites i 
amb un punt lúdic, ens iniciarem en la 
llengua anglesa per tal de poder co-
mençar a comprendre-la i fer-la servir.

ANGLÈS PER VIATJAR
 
Grup A: dimarts, de 9.30 a 11.00 h
Grup B: dimarts, de 17.00 a 18.30 h
Preu: 87,85 € (11 sessions)

Preparat per les vacances d’estiu i 
aprèn a defensar-te en anglès.

FUN WITH ENGLISH
 
Grup A: dilluns, de 17.30 a 19.00 h
Preu: 63,89 € (8 sessions)
Grup B: dijous, d’11.30 a 13.00 h
Preu: 87,85 € (11 sessions)

Taller dirigit a persones que ja tinguin 

TALLERS I MONOGRÀFICS
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RECURSOS
 

APRENENTATGE DE LA 
LECTOESCRIPTURA 
 
Grup A: dimarts, de 10.00 a 11.00 h
Grup B: dimarts, d’11.00 a 12.00 h

Aprenentatge de la lectura i 
l’escriptura.
Idioma: castellà.

ESPAI D’INFORMÀTICA

TELÈFONS INTEL·LIGENTS I 
TAULETES
 
Grup A: dimecres, de 9.30 a 11.00 h
Grup B: dijous, d’11.00 a 12.30 h  
Preu: 87,85 € (11 sessions)

Dirigit a persones que tinguin un telè-
fon intel·ligent o una tauleta i que te-
nen algun dubte o volen treure-li més 
profit amb aplicacions interessants.
Cal portar el telèfon o la tauleta amb 
sistema Android.
 

INFORMÀTICA A LA CARTA
 
Grup A: dimecres, d’11.00 a 12.30 h
Grup B: dijous, de 9.30 a 11.00 h 
Preu: 87,85 € (11 sessions)

Planteja tots els dubtes que tens i que 
ningú et respon sobre el món de la 
informàtica i internet.
Calen coneixements bàsics d’infor-
màtica. Cal dur l’ordinador portàtil.

TALLERS I MONOGRÀFICS
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LUDOTECA LA TARDOR 
Inici del trimestre: dimarts, 11 d’abril
Final del trimestre: dijous, 22 de juny
Renovacions: del dimecres 1 de març fins al dimarts 14 de març
Noves inscripcions: a partir del 15 de març i fins a exhaurir places
La ludoteca, així com tots els infants i famílies, seguiran en tot moment la 
normativa vigent de seguretat i higiene. Per tant, en funció dels canvis que 
hi pugui haver la ludoteca actualitzarà les mesures que cal implementar. 
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ESPAI DE CRIANÇA I 
FAMILIAR PER A NENS I 
NENES DE 0 A 3 ANYS I 
FAMÍLIES

Activitats formatives

IOGA AMB NADONS I INFANTS  
(0 A 3 ANYS). 

Dilluns 17 i 24 d’abril i 8 i 15 de maig
Grup A: dilluns, de 10.00 a 11.00 h
Grup B: dilluns, d’11.00 a 12.00 h
 
EXPRESSIÓ CORPORAL AMB 
NADONS I INFANTS (0 A 3 ANYS) 

Dilluns 22 i 29 de maig i  12 i 19 de 
juny
Grup A: dilluns, de 10.00 a 11.00 h
Grup B: dilluns, d’11.00 a 12.00 h
 
ESPAI LÚDIC I PSICOMOTRICITAT

Dimecres, de 10.00 a 13.00 h
Espai de psicomotricitat: sala 5
 
ESPAI LÚDIC I ACTIVITATS 
D’ESTIMULACIÓ SENSORIAL 

Divendres, de 10.00 a 13.00 h

Preus: 3 dies: 30,11 € 
2 dies: 20,08 € 
Descomptes:
3 dies, 2n germà o germana: 20,04 € 
2 dies, 2n germà o germana: 13,36 € 
3 dies, 3r germà o germana: 9,94 € 
2 dies, 3r germà o germana: 6,63 € 
Places dilluns: 12 infants més una 
persona adulta acompanyant

LUDOTECA LA TARDOR

Places dimecres i/o divendres: 
16 infants més una persona adulta 
acompanyant

Consisteix en un espai de trobada i so-
cialització on infants i acompanyants 
participen en activitats dirigides i de 
joc lliure educatiu a la mateixa vegada 
que les persones adultes poden com-
partir les seves experiències sobre 
l’educació i la criança dels seus nens 
i nenes. La finalitat d’aquest servei és 
fomentar relacions positives respecte 
al joc en família i les relacions amb el 
grup d’iguals. Oferim un entorn agra-
dable que organitza una sèrie atracti-
va d’activitats trimestrals per als més 
petits i les seves famílies. 

*Normativa: Les activitats formatives 
estan vinculades a l’espai de criança, 
per tant, no es podrà fer la inscripció 
només a aquestes activitats. Totes les 
famílies interessades han de partici-
par també en l’espai de ludoteca els  
dimecres i/o divendres. 
Només es podrà apuntar dimecres 
i/o divendres en el cas que no quedin 
places els dilluns. Els grups es dividi-
ran en funció de si els nens i nenes 
ja caminen o si encara no, això es fa 
per tal que l’activitat s’adapti a les ne-
cessitats motrius dels infants. Cal dur 
roba còmoda i mitjons que no rellis-
quin a les activitats dirigides.

N
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LUDOTECA LA TARDOR

3r germà o germana: 3,31 € 
Places: 18 

Oferim un espai de joc lliure i espon-
tani on es treballa seguint el calendari 
festiu a través de tallers, manualitats, 
jocs, contes, cançons, danses, etc., 
que estimulin la creativitat, i segons 
l’edat dels i les participants, a fi de 
fomentar la interacció entre infants, la 
cooperació i el respecte mutu.

NENS I NENES  
DE 7 A 12 ANYS 
Dimarts i dijous 
Horari: de 16.30 a 19.30 h 
Preu: 2 dies, 20,08 €; 1 dia, 10,03 € 
Descomptes: 
2 dies 2n germà o germana: 13, 36 € 
1 dia 2n germà o germana: 6,68 € 
2 dies 3r germà o germana: 6,63 € 
1 dia 3r germà o germana: 3,31 € 
Places: 18 

Oferim un espai de trobada on es fo-
menta l’educació en valors a través de 
la cooperació, la igualtat, el respecte 
mutu i la cura del medi ambient. Tot a 
partir del joc lliure, espontani i d’acti-
vitats guiades. Al llarg del trimestre es 
treballa amb un centre d’interès con-
cret que inclou tota mena d’activitats. 
A més, es pot dedicar una estona a 
fer tasques de l’escola.

CASAL DE PRIMAVERA 
PER A NENS I NENES  
DE 3 A 12 ANYS
Del 3 al 5 d’abril 
Horari: de 9 a 13 h 

A LA TARDA, LUDOTECA 
EN FAMÍLIA! ESPAI 
FAMILIAR PER A NENS I 
NENES D’1 A 5 ANYS
Dilluns, nens i nenes d’1 a 2 anys 
acompanyats d’una persona 
adulta 
Dimecres, nens i nenes de 3 a 5 
anys acompanyats d’una persona 
adulta 
Horari: de 16.30 a 19.30 h
Preu: 10,03 € 
Descomptes:
2n germà o germana:6,68 €
3r germà o germana: 3,31 €
Places: 16 infants més una persona 
adulta per infant

Oferim un espai de trobada i 
socialització per a nens i nenes d’en-
tre 1 i 5 anys acompanyats d’una 
persona adulta per compartir joc lliu-
re i activitats semi dirigides amb les 
altres famílies i infants. Així mateix, 
es tracta d’un espai on les persones 
adultes poden compartir les seves ex-
periències sobre l’educació i la crian-
ça dels seus nens i nenes. La finalitat 
d’aquest servei és fomentar relacions 
positives respecte al joc en família i 
les relacions amb el grup d’iguals.

NENS I NENES  
DE 4 A 6 ANYS 
Divendres 
Horari: de 16.30 a 19.30 h 
Preu: 10,03 € 
Descomptes:
2n germà o germana: 6,68 € 

N
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Preu: 10,62 € 
Places: 20 infants

Estimularem la creativitat dels nens 
i nenes oferint un casal ple d’activi-
tats artístiques i jocs educatius on el 
centre d’interès serà la primavera. Fo-
mentem l’aprenentatge entre iguals i 
els respecte mutu. 

DISSABTES EN FAMÍLIA 
 

TALLER DE IOGA EN FAMÍLIA

DISSABTE, 17 DE JUNY 
Horari: a les 11.00 h
Lloc: sala d’actes
Professional: Sara Pérez Naharro
Organitza: ludoteca La Tardor 
Preu: Gratuït
Aforament limitat

Taller d’introducció al ioga en família 
per a nens i nenes entre 4 i 12 anys 
i les seves famílies. En aquest taller 
treballarem els vincles, l’autoconfian-
ça i la confiança en els altres, realit-
zarem postures bàsiques i per parella 
tot a través dels noms dels animals! 
Cal inscripció prèvia al web del centre
Cal dur roba còmoda i mitjons que no 
rellisquin.

PORTES OBERTES 

ELS DISSABTES 29 D’ABRIL I 
3 DE JUNY 
Horari: de 10.00 a 13.00 h
Edat: 0-12 anys 
Places: 18 infants, més una persona 
adulta acompanyant. És obligatori 

LUDOTECA LA TARDOR

reservar plaça a través del web del 
centre. 
Preu: Gratuït

S’ofereix un espai de joc lliure entre 
infants i les seves famílies per fomen-
tar el temps de lleure compartit. Tam-
bé obrim el servei de ludoteca a totes 
les famílies que durant la setmana no 
en poden fer ús.

ACTIVITATS DESTACADES 
 

SANT JORDI CULTURAL.  
TALLER DE PUNTS DE LLIBRE 
I CONTACONTES: “L’ALTRA 
HISTÒRIA DE SANT JORDI”

DIVENDRES, 21 D’ABRIL 
Horari tallers: de 16.30 a 19.30 h
Horari contacontes: 18.00 h
Lloc: jardí del Clot d’en Salvi
A càrrec de: ludoteca La Tardor i 
Vivim del Cuentu!

La ludoteca La Tardor participarà a la 
festa de Sant Jordi cultural unint-se a 
la iniciativa del centre cívic, amb una 
tarda de tallers i manualitats relacio-
nades amb la festivitat, a més, a les 
18.00 h, els nostres amics i amigues 
de Vivim del Cuentu! us explicaran 
uns contes molt divertits sobre Sant 
Jordi que no sabíeu!

RENOVA LES TEVES JOGUINES

DISSABTE, 13 DE MAIG 
Horari: de 10.30 a 13.00 h
Lloc: plaça Comas (dia de 
l’intercanvi)

G

G

G
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LUDOTECA LA TARDOR

La ludoteca La Tardor torna a parti-
cipar a la iniciativa de l’Ajuntament 
de Barcelona: “Renova les teves jo-
guines. Aquest programa promou la 
reutilització, el consum responsable 
i fomenta l’intercanvi de joguines en 
bon estat. 
Participem en col·laboració amb la 
Ludoteca Guitard. 
Per a més informació i recollida de 
joguines: 
ludotecalatardor@bcn.cat o al telèfon 
934 480 499.

VISITES ESCOLARS
Les visites escolars són activitats 
semi dirigides, adaptades a cada ni-
vell educatiu i acompanyades per 
educadors i educadores de la ludo-
teca, que pretenen contribuir a l’edu-
cació infantil mitjançant el joc com a 
principal eina pedagògica. 

FINALITAT I OBJECTIUS

Les visites escolars tenen com a fi-
nalitat oferir activitats per al desen-
volupament dels infants mitjançant 
el joc, de manera lliure i espontània, 
i contribuir al desenvolupament dels 
aspectes cognitius i afectius de la 
personalitat dels individus des de la 
infància per facilitar-ne la inserció al 
medi sociocultural on han de viure, i 
afavorir-ne la complementarietat edu-
cativa (educació formal - educació no 
formal). 

FUNCIONAMENT GENERAL

Consisteixen en sessions d’una hora 
que s’ofereixen els dimarts i els di-
jous, de 10.00 a 11.00 h o d’11.00 a 
12.00 h. El tema de les sortides l’es-
cull el professorat o els responsables 
del grup en la reserva. A més, s’ofereix 
la possibilitat de combinar-les amb 
activitats de la biblioteca Les Corts - 
Miquel Llongueras, situada al mateix 
edifici (més informació: 934 493 107 i 
www. bcn.cat/bibllongueras). 

ACTIVITATS PROPOSADES

LLARS D’INFANTS 
1. Activitat d’estimulació sensorial
2. Joc simbòlic 
3. Psicomotricitat 

EDUCACIÓ INFANTIL 
1. Joc simbòlic
2. Psicomotricitat 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
1. Coneguem els jocs d’arreu del món
2. Jocs d’avui, jocs d’ahir
3. Elabora el teu joc 
4. Activitat d’educació en valors

COST I CONDICIONS PER A LA 
RESERVA

El cost de la sessió és de 16,67 € per 
grup. El pagament s’ha de fer mitjan-
çant imposició o transferència ban-
cària. Cal reservar la plaça amb un 
mínim de 15 dies d’antelació. 
Telèfon: 934 480 499 
A/e: ludotecalatardor@bcn.cat
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DEU ANYS DE RADARS A LA 
MATERNITAT I SANT RAMON. 
UN EXEMPLE DE SOLIDARITAT 
COMUNITÀRIA.  
FEM RADARS, FEM BARRI.

Del 3 al 27 d’abril
Plafons, fotografies i vídeos
Professional: Taula Radars de la
Maternitat i Sant Ramon

Aquesta exposició és el recull de
l’itinerari i la trajectòria de la Taula
Radars de la Maternitat i Sant Ramon
des dels inicis l’any 2012 fins al 2022.
Volem commemorar aquets 10 anys
d’història als nostres barris. Uns anys
de molta tasca comunitària que ha
anat teixint una xarxa important per

acompanyar la població més gran de
65 anys.
Radars és un projecte comunitari,
l’objectiu del qual és prevenir i pal·liar
la soledat de les persones grans, així
com detectar possibles situacions de
risc.
Amb l’exposició volem donar a conèi-
xer com es desenvolupa el projecte
als nostres barris, qui en formem part,
quins són els nostres objectius, com
aconseguim arribar a tothom que pu-
gui beneficiar-se... També volem fer
una crida a veïns i veïnes per tal que
col·laborin amb Radars per continuar
la nostra tasca com fins ara.
Inauguració dimecres 12 d’abril a 
les 11.00 h. 

      

ACTIVITATS CULTURALS
La programació pot patir canvis. Us recomanem que consulteu la nostra pàgina 
web, la cartelleria del centre o bé que ens truqueu per telèfon.

      
EXPOSICIONS
Us interessa donar a conèixer la vostra obra? Envieu-nos la vostra proposta a 
culturatriasipeitx@lleuresport.cat. 
Horari: de 9.00 a 21.00 h

• És obligatori inscriure’s a les activitats culturals, tot i ser gratuïtes.
• Podeu fer la inscripció en línia mitjançant el web ajuntament.barcelona.

cat/ccivics/josepmtriasipeitx o bé de manera presencial.
• Es recomana la reserva d’entrades en línia: en el cas de reserves tele-

fòniques o presencials, cal disposar del nom complet, el telèfon i l’adreça 
electrònica de la persona que reserva. Es poden reservar fins a 2 entrades.

• L’aforament de la sala d’actes serà el que indiqui la normativa vigent.
• S’ha d’arribar amb temps d’antelació suficient per facilitar l’entrada 

(obertura de portes, 10 minuts abans).
• Cal seguir, en tot moment, les indicacions del personal del centre i esperar 

a rebre indicacions del personal del centre tant per entrar a la sala com per 
sortir-ne.
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INSTRUMENTS

Del 2 al 30 de juny
Tècnica: pintura
Professional: a càrrec de l’alumnat
dels tallers d’arts plàstiques del centre 
cívic

Exposició dels treballs realitzats per 
l’alumnat de pintura i aquarel·la entorn 
dels instruments de música clàssica.
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SORTIDES CULTURALS

LA BARCELONA DE ZAFÓN
 
DIMECRES, 19 D’ABRIL,
A LES 10.30 h
Punt de trobada: plaça de Catalunya, 
17, davant el Banc d’Espanya. 
Guia: Alba Casaramona 
Durada: 2 hores aprox.
Preu: 10,65 € per persona

A través dels seus llibres, Carlos 
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ALTA TECNOLOGÍA TRAVESTÍ 
¡LO TRANS ES LEY!

Del 2 al 30 de maig
Tècnica: art digital
Professional: Rubén Antón 

Per aquesta ocasió l’artista Rubén 
Antón ens presenta per primera vega-
da aquesta col·lecció única de retrats 
vectorials que enalteixen la memòria 
històrica d’artistes i referents trans, 
de gran influència dins i fora de la 
nostra comunitat artística, i promou 
la lluita per una llei integral trans mes 
que necessària.
El ‘Projecte de Llei per a la Igualtat 
Real i Efectiva de les Persones Trans 
i per a la Garantia dels Drets de les 
Persones LGTBI’ ha estat aprovat en 
el Congrés el passat 22 de desembre 
de 2022 i ara es remetrà al Senat.
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CONFERÈNCIES

UNA DE LES CARES DE LA 
BOHÈMIA CATALANA: RAMÓN 
CASAS

DILLUNS, 24 D’ABRIL
A LES 18.00 h
Professional: Muntsa Lamúa

Casas i Rusiñol, ambdós joves bur-
gesos i inquiets, foren els pioners en 
portar a Catalunya els vents de mo-
dernitat que tant calien a una societat 
extremadament conservadora, com 
la del darrer quart del segle XIX. Re-
visarem la figura i obra d’en Ramon 
Casas i Carbó.
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Ruiz Zafón és capaç de transportar-
nos a una Barcelona del passat que 
ens sedueix amb la seva màgia. Amb 
aquest itinerari recorrerem alguns 
dels escenaris de les seves darreres 
novel·les, en especial de la més 
emblemàtica de la tetralogia: L’ombra 
del vent.

 entre molts d’altres, ens permetran fer 
un viatge en el temps a través de les 
històries que hi van trobar escenari.
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EL PLA CERDÀ, L’EIXAMPLE DE 
BARCELONA 
 
DIMECRES, 14 DE JUNY,
A LES 10.30 h
Punt de trobada: plaça de Catalunya, 
19, davant l’hotel Olivia Plaza.
Guia: Xavier Claria 
Durada: 2 hores aprox.
Preu: 10,65 € per persona

Sobre el terreny descobrirem el 
complex tramat subjacent a la 
concepció que Cerdà tenia de 
l’Eixample, l’energia d’una societat 
sacsejada per la revolució industrial 
i emmotllada pel règim liberal i, 
naturalment, les dificultats que 
s’hagueren d’anar superant.

ACTIVITATS CULTURALS
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enfrontada amb l’ambient Barcelona.
Aquesta conferència es complemen-
taria a la sortida cultural que es farà 
el  dia 14 de juny (pàg. 27)
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CINEMA 

GIRL
 
DIJOUS, 25 DE MAIG,
A LES 18.30 h

Lara és una jove transgènere de 
15 anys que somia amb convertir-se 
en ballarina.
Després de la pel·lícula farem un petit 
diàleg moderat  per una professional 
especialista.
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COM OBTENIR UN COMPLE-
MENT A LA TEVA PENSIÓ 

DIJOUS, 4 DE MAIG
A LES 11.00 h
Professional: MTR

Informar i assessorar persones ma-
jors de 65 anys de forma gratuïta i 
desinteressada sobre la possibilitat 
de viure millor mitjançant l’obtenció 
d’una renda complementària a la pen-
sió. Es tracta de conèixer les diferents 
opcions que tens pel fet de tenir un 
immoble sense renunciar a aquest i 
millorar la teva qualitat de vida.
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CERDÀ, LA VISIÓ D’UNA 
METRÒPOLIS
 
DIJOUS, 8 DE JUNY,
A LES 18.00 h
Professional: Xavier Claria

Aquesta conferència explica com la 
segona meitat del segle XIX va ser 
l’etapa clau de la modernització de la 
ciutat de Barcelona, des de l’enderroc 
de les muralles fins a les agregacions 
dels pobles del pla. Aquest procés 
està indissolublement lligat a Ildefons 
Cerdà, moltes vegades vist com una 
figura genial, però aïllada i fins i tot 

ACTIVITATS CULTURALS
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ACTIVITATS CULTURALS

CONCERTS I  
ESPECTACLES

POESIA ESCÈNICA: NATURA
 
DIJOUS, 18 DE MAIG, 
A LES 18.30 h
Professional: Danilo Marinho 

Natura és una mirada crítica a les re-
lacions que s’estableixen, una recer-
ca sobre les paraules parlades i musi-
calitzades que sorgeix de l’observació 
del cos.
La seva narrativa navega sobre temes 
com el racisme, el medi ambient, la 
naturalesa, les persones, l’intercan-
vi d’experiències amb tots i totes i 
cadascun de nosaltres. És un espai 
de reflexió social, de reivindicació 
política i cultural, de construcció i 
desconstrucció.
Natura és un recital de poesia escè-
nica musicalizatzada que ha rebut di-
versos premis a escala internacional.
Espectacle en català, castellà i portu-
guès.
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IMPRODERADAS CLUB

DIJOUS, 15 DE JUNY, 
A LES 18.30 h
Professional: Improderadas_Club

Mai vas tenir tant la paella pel mànec. 
Aquesta vegada tu decideixes i nosal-
tres creem. Un grup sencer de dones 
només per a tu. Sorprès/a? Espera’t 
a veure’ns, fresques, divertides i di-
nàmiques, t’assegurem històries amb 
molt d’enginy i et demanem disculpes 
per endavant per si se’t parteix algu-
na costella del riure. Així som i així és 
el nostre espectacle Improderadas_
Club, Vine a veure’ns!
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MAIO EN ACÚSTIC

DIJOUS, 29 DE JUNY, 
A LES 20.00 h
Lloc: jardí del Clot d’en Salvi
Professional: Maio Serrasolsas

La MAIO ens acompanya amb unes 
cançons estilísticament molt diverses 
on trobem una artista que combina 
amb desimboltura i subtilesa tant pe-
ces íntimes com tranquil·les i gairebé 
nues. El tapís sonor, però, està enfi-
lat i finalment travat amb líriques tant 
conscients com sentides i una actitud 
preciosista, acurada i responsable 
amb l’ofici. Amb cura, per aquesta ac-
tuació, l’artista reprèn el testimoni de 
la MAIO més nua, orgànica i devota 
de la cançó en ella mateixa: peces 
d’arranjaments minimalistes, que per 
aquesta ocasió ve a defensar a gui-
tarra i veu, al servei de la necessitat 
de construir vincles de qualitat amb 
nosaltres mateixes i amb l’exterior.
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BRIGITTE EMAGA & ADRY 
FERNÁNDEZ

DIMECRES, 21 DE JUNY, 
A LES 19.00 h
Lloc: jardí del Clot d’en Salvi 
Professional: Brigitte Emaga & Adry 
Fernández

Un ball en l’evolució de la música ne-
gra. Amb una combinació de sons que 
van des del jazz fins al soul.
Aquest resultat et porta a connectar 
amb el feeling que desprenen en el 
seu directe.
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SIGNATURA DE LLIBRES
 
Amb la presència dels escriptors i es-
criptores següents:
• Francisco Navarro Galindo, amb 
El Hormiguero, El Pulano, Al otro 
lado del infinito i Jhosá. El mesías de 
Qumrán (de 16.30 a 19.30 h)
• Josep M. Alaña, amb el llibre
Mamà, papà, aquest any el meu
tutor és un nan.
• Agustí Díaz amb La Vida Rima (de 
16.30 a 19.30 h)
• Angels Bemar amb Las Emociones 
de Lory (de 16.30 a 19.30 h)

INTERCANVI DE LLIBRES
 
De l’1 al 19 d’abril, farem una recollida
de llibres per intercanviar posterior-
ment.
Normativa: 1 llibre = 1 punt, amb un
màxim de 10 llibres. No s’acceptaran
llibres de text, enciclopèdies, llibres
de promoció de diaris o llibres fets
malbé.
I el dia 21 d’abril de 16.30 a 19.30 h 
podràs venir amb els teus punts i can-
viar-los per llibres.
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SANT JORDI A LA 
MATERNITAT I SANT 
RAMON
DIVENDRES, 21 D’ABRIL
DE 16.30 A 19.30 h

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

DRAGONS I ROSES D’ORIGAMI
 
Divendres, 21 d’abril, de 17.00 a 
19.00 h 

APRÈN A DIBUIXAR MANGA: 
ESCOLA JOSO

Divendres, 21 d’abril, de 17.00 a 
19.00 h 
Horari tallers: de 16.30 a 19.30 h
A càrrec de l’escola JOSO

CONTETALLER FLORS, 
FLORETES I FLORASSES!!!”

Divendres, 21 d’abril, a les 17.00 h 
A càrrec de: biblioteca Les Corts-Mi-
quel Llongueras i Anna Casals Lloria

TALLER DE PUNTS DE LLIBRE  
I CONTACONTES: “L’ALTRA 
HISTÒRIA DE SANT JORDI”

Divendres, 21 d’abril
Horari tallers: de 16.30 a 19.30 h
Horari contacontes: 18.00 h
A càrrec de: ludoteca i Vivim del 
Cuentu!

ACTIVITATS CULTURALS
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POESIA

BATECS POÈTICS

DIJOUS 11 DE MAIG,
A LES 18.30 h
Professional: Júlia Bel i Júlia Fort

El dia 11 de maig, a les 18.30 h, tindrà 
lloc un recital poètic amenitzat al pia-
no per la Júlia Fort i conduït per la po-
eta i creadora escènica Júlia Bel. Els 
mateixos autors recitaran els poemes 
que quedin seleccionats de la convo-
catòria oberta que fem des del 27 de 
març fins al 21 d’abril.

CONVOCATÒRIA DE POETES

DEL 27 DE MARÇ AL 21 D’ABRIL

Convoquem a poetes emergents, 
amateurs i entitats del barri que vul-
guin participar en aquest recital mu-
sicat. Si hi vols participar, envia un 
correu electrònic a culturatriasipeitx@
lleuresport.cat abans del dia 21 
d’abril, amb la teva poesia de temàti-
ca lliure (màxim de 60 versos) i format 
lliure (poesia escrita, poesía visual, 
videopoemes, etc.) Tots els sel·leccio-
nats rebran una entrada doble per un 
concert del cicle Clàssica a les Corts.

ACTIVITATS CULTURALS
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ACTIVITATS CULTURALS

CICLE: 
AUTOCONEIXEMENT I 
MEDITACIÓ

MEDITACIÓ (EN LÍNIA)

DIMECRES, 26 D’ABRIL I
28 DE JUNY A LES 19.30 h
Professional: M. Carmen Ruano, 
terapeuta 

Amb la meditació entrenarem la 
ment per conèixer-nos més i arribar 
a la nostra consciència. Descobrirem 
com som i les qualitats que podem 
despertar en nosaltres, ja que algunes 
es troben adormides. Com sempre, 
farem una xerrada introductòria i 
després, la meditació.
Aquesta activitat es farà en línia. Cal 
inscriure-s’hi per rebre l’enllaç de 
YouTube. 
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MEDITACIÓ A L’AIRE LLIURE

DIMECRES, 24 DE MAIG,
A LES 11.00 h 
Professional: M. Carmen Ruano, 
terapeuta

Punt de trobada: escales de l’entrada 
principal del parc de Cervantes, a 
l’avinguda Diagonal.
M. Carmen Ruano ens proposa una 
meditació diferent: sortir al parc 
de Cervantes i gaudir d’un espai i 
d’una estona per connectar amb el 
jo interior.
Cal dur màrfega.
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PIANO OBERT
Hores per convenir
Sala d’actes
Cal inscriure-s’hi prèviament

Encara no sabeu que el nostre 
magnífic piano està esperant que 
el vinguin a tocar? Molts músics ja 
s’han beneficiat d’aquest projecte. 
Feu-hi la vostra reserva per correu 
electrònic a ccjosepmtriasipeitx@
lleuresport.cat.

G
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ACTIVITATS ESPECIALITAT MÚSICA CLÀSSICA

CICLE DE CLÀSSICA A  
LES CORTS

PRIMAVERA D’ÒPERA CLÀSSICA
Aquesta primavera gaudirem amb 
l’òpera, us oferim quatre concerts 
lírics de petit format per viure l’emo-
ció de l’òpera en primera persona en 
un espai on el públic està tan a prop 
dels artistes que la connexió és total. 
A més a més, després de cada òpera 
tindrem un col·loqui post funció amb 
els artistes per qui es vulgui quedar. 
Farem un recorregut per l’òpera de 
la mà de diferents compositors com 
Mozart, Puccini... entre d’altres, es-
coltarem les seves àries, coneixerem 
els seus personatges com la Mimi 
a La Bohême, descobrirem com vi-
vien, com estimaven... Comença 
l’espectacle!

L’AMOR A L’ÒPERA

DISSABTE, 22 D’ABRIL, 
A LES 18.00 h 
Preu: entrada general, 4,64 €
Infants de menys de 12 anys: gratuït.

Els compositors han dedicat al tema 
de l’amor la majoria de les òperes, 
en algunes d’elles, en gairebé totes, 
la dona és l’objecte d’aquest amor. 
A través d’aquest concert, descobri-
rem com els autors han volgut que la 
dona tingués aquest sentiment: veu-
rem amors feliços, com el de L’elisir 
d’amore, amor i mort, entre Romeu i 
Julieta, amor impossible, a Turandot 
de Puccini i molt més.
* Col·loqui post funció: Després del 
concert líric es farà un petit col·loqui 
amb els artistes, on podreu preguntar 
coses que us interessin dels compo-
sitors i d’ells.
Soprano: Romina Krieger  
Piano: Eduardo Ituarte
Piano: Elke Sanjosé
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ACTIVITATS ESPECIALITAT MÚSICA CLÀSSICA

DIÀLEGS ENTRE MOZART I 
PUCCINI

DISSABTE, 6 DE MAIG, 
A LES 18.00 h 

Projecte de suport a la creació del 
centre cívic Josep M. Trias i Peitx.
De què parlarien Mozart i Puccini si 
s’haguessin conegut? No ho sabrem 
mai, el que sí que sabem és com s’ex-
pressaven a través de les seves òpe-
res. Dos llenguatges musicals molt 
diferents que coneixerem en aquest 
concert. El concert l’interpretaran la 
soprano Laura del Río i el pianista 
Josep Buforn. Laura del Río ha sigut 
guardonada a nombrosos concursos 
nacionals i internacionals. Sobre els 
escenaris ha interpretat a Violetta, 
Donna Elvira, Susanna, Musetta, Lau-
retta, Marina, Marola... entre altres, i 
combinant la seva trajectòria amb re-
citals lírics. Josep Buforn té una àm-
plia experiència com a pianista reper-
torista, acompanyant i en música de 
cambra. *Col·loqui post funció: Des-
prés del concert líric es farà un petit 
col·loqui amb els artistes, on podreu 
preguntar coses que us interessin 
dels compositors i d’ells.
Soprano: Laura del Río
Piano: Josep Buforn
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VIOLETTA I LUCIA

DISSABTE, 27 DE MAIG, 
A LES 18.00 h 
Preu: entrada general, 4,64 €
Infants de menys de 12 anys: gratuït.

Dues dones, Violetta Valery, cortesa-
na de l´òpera la Traviata de Verdi i 
Lucia Ashton, de l´òpera Lucia de 
Lammermoor de Donizetti, una jove 
mentalment fràgil. Els seus autors Ver-
di i Donizetti, ens conviden a conèixer 
la més íntima i difícil de les seves vi-
vències: renunciar al seu amor. 
De la mà de la soprano Romina 
Krieger i del baríton Lucas Groppo 
podrem comparar el dolor d’aquestes 
dones per la pèrdua del seu bé més 
preuat.
* Col·loqui post funció: Després del 
concert líric es farà un petit col·loqui 
amb els artistes, on podreu preguntar 
coses que us interessin dels compo-
sitors i d’ells.
Soprano: Romina Krieger  
Piano: Eduardo Ituarte
Piano: Elke Sanjosé
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NUIT D’ÉTOILES

DISSABTE, 17 DE JUNY, 
A LES 18.00 h 
Preu: entrada general, 4,64 €
Infants de menys de 12 anys: gratuït.

Amb el programa “Nuit d’étoiles” vo-
lem oferir un concert del gran reperto-
ri vocal organitzat de manera lleugera 
i dinàmica. Aquest programa es basa 
en la música francesa i espanyola, 
fent un recorregut a través de dife-
rents gèneres i estils vocals, des de 
la mélodie (cançó francesa) a la Sar-
suela. Cada secció conté un interludi 
pianístic de la mateixa zona que les 
peces vocals, que a banda de separar 
cada estil musical, també ofereix més 
varietat sonora. 
* Col·loqui post funció: Després del 
concert líric es farà un petit col·loqui 
amb els artistes, on podreu preguntar 
coses que us interessin dels compo-
sitors i d’ells.
Soprano: Laura Crespo
Piano: Rafael Roca
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ACTIVITATS 
COMPLEMENTÀRIES
 
XERRADA: ENTRE BASTIDORS

DIMARTS, 9 DE MAIG
A LES 18.00 h
Professional: Laura del Río

Què s’amaga entre bastidors? Ho vo-
leu saber? Us convidem a la xerrada 
Entre Bastidors, on la soprano Laura 
del Río us explicarà què hi ha darrere 
d’una producció operística. Regidors/
es, tècnics/es de llums, directors/es 
artístics, directors/es musicals, cor, 
orquestra, afinador/a, cantants, ac-
tors/actrius, figurants, personal de 
neteja... descobrireu la quantitat de 
persones, material, logística, maqui-
nària i aparells tecnològics que es 
necessiten perquè gaudiu d’un es-
pectacle operístic de primera. Però no 
tot serà parlar de feina. Els bastidors 
també amaguen moltes anècdotes, 
imprevistos d’última hora, nervis, acu-
dits, expressions com ‘molta merda’, 
bromes,... però sobretot molta emoció 
i passió que ens emportem a sobre 
l’escenari quan s’obre el teló. En vols 
saber més? 
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TALLER D’INICIACIÓ A L’ÒPERA

Dijous, de 18.30 a 20.00 h
del 13 d’abril al 29 de juny 
Preu: 87,85 € (11 sessions)
Professional: Romina Krieger, 
soprano i divulgadora musical.

T’agrada l’òpera, però no tens l’opor-
tunitat de veure-les totes al teatre? Et 
proposem un taller divertit i interes-
sant dedicat a principiants i aficionats. 
La soprano i divulgadora Romina 
Krieger t’acompanyarà en un viatge 
seductor ple de música per a conver-
tir-te en un veritable melòman. Farem 
un recorregut històric per a compren-
dre l’evolució de l’òpera i de les veus 
a través de vídeos i comentaris. Des-
cobrirem tot el que s’amaga entre 
bastidors!
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TALLERS DE CLÀSSICA

TALLER D’HISTÒRIA DE LA 
MÚSICA DES D’ATENES A 
HOLLYWOOD

Divendres, de 12.00 a 13.00 h
Del 14 d’abril al 16 de juny 
Preu: 79,86 € (10 sessions)

“Escoltar la música és una capacitat 
que s’adquireix per mitjà de l’experi-
ència i l’aprenentatge. El coneixement 
intensifica el gaudir”. Aaron Coopland
En aquest curs, compaginarem la vi-
sió pràctica de la música amb el pris-
ma més teòric, es donarà un marc de 
referència per a aquelles persones 
que desitjarien saber més sobre la 
música per a comprendre-la millor i 
gaudir més d’ella. Es pretén dotar al 
que l’escolta els mitjans necessaris 
per a convertir-lo en oïdor actiu per 
a aconseguir una visió més amplia i 
completa per gaudir de la música en 
els diferents estils, alhora que una vi-
sió més completa del moment social i 
cultural on es produeix. Prenent com 
a base l’audició d’obres musicals, es 
desgranaran els elements que les 
componen. Així, en un marc meto-
dològic molt ampli, s’il·lustraran amb 
exemples pràctics, i es desenvolupa-
ran conceptes com l’estil, la instru-
mentació, la melodia o el ritme.

ACTIVITATS ESPECIALITAT MÚSICA CLÀSSICA



38

ENTITATS

ENTITATS
Aula d’Extensió Universitària Les 
Corts Oest 
Horari: dimecres, de 17.30 a 19.30 h 
Més informació: 
aulalescortsoest@gmail.com

Banc Solidari 
Horari: de dilluns a divendres, de 
10.30 a 13.00 h, i de dilluns a dijous, 
de 17.00 a 20.00 h 
Més informació: 934 480 238, 
bancsolidari@hotmail.com i 
www.bancsolidari.org 

Grup de Dol 
Organitzat pel Banc Solidari. 
Aquest és un espai per donar suport a 
totes les persones que han perdut un 
ésser estimat. 

ALTRES SERVEIS  
CESSIÓ D’ESPAIS
El centre cívic Josep M. Trias i Peitx 
disposa d’una sala d’actes, dues sales 
polivalents i dues aules que posa a 
la disposició tant d’entitats com de 
particulars i empreses. Són sales 
que s’adapten a diferents activitats: 
reunions, concerts, assajos musicals, 
tallers.
Consulteu-ne la disponibilitat i el 
pressupost: 
ccjosepmtriasipeitx@lleuresport.cat.
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AGENDA CULTURAL DEL CENTRE CÍVIC I LUDOTECA LA TARDOR 

ABRIL
Del 3 al 27 De 9.00 a 21.00 h Deu anys de Radars a la Maternitat i Sant 

Ramon. Un exemple de solidaritat comunitària.
Fem Radars, fem barri

Exposició pàg. 25

Dimecres, 12 A les 11.00 h Inauguració exposició Radars Inauguració pàg. 25

Dimecres, 19 A les 10.30 h La Barcelona de Zafón Sortida pàg. 26

Divendres, 21 de 16.30 a 19.30 h Sant Jordi Calendari festiu pàg. 31

Dissabte, 22 A les 18.00 h L’amor a l’òpera Clàssica a les Corts pàg. 34

Dilluns, 24 A les 18.00 h Una de les cares de la bohèmia catalana: 
Ramón Casas

Conferència pàg. 27

Dimecres, 26 A les 19.30 h Despertem la nostra consciència: meditació Conferència pàg. 33

MAIG
Del 2 al 30 De 9.00 a 21.00 h Alta tecnología travestí ¡Lo trans es Ley! Exposició pàg. 26

Dijous, 4 A les 11.00 h Com obtenir un complement a la teva pensió Conferència pàg. 28

Dissabte, 6 A les 18.00 h Diàlegs entre Mozart i Puccini Clàssica a les Corts pàg. 35

Dimarts, 9 A les 18.00 h Entre bastidors Conferència pàg. 36

Dijous, 11 A les 18.30 h Batecs poètics Recital poètic pàg. 32

Dijous, 18 A les 18.30 h Poesia escènica: Natura Poesia pàg. 29

Dimecres, 24 A les 11.00 h Meditació a l’aire lliure Conferència-sortida pàg. 33

Dijous, 25 A les 18.30 h Girl Cinema pàg. 28

Dissabte, 27 A les 18.00 h Violetta i Lucía Clàssica a les Corts pàg. 35

JUNY
Del 2 al 30 De 9.00 a 21.00 h Instruments Exposició pàg. 26

Dijous, 8 A les 18.00 h Cerdà, la visió d’una metròpolis Conferència pàg. 28

Dimecres, 14 A les 10.30 h El Pla Cerdà, l’Eixample de Barcelona Sortida pàg. 27

Dijous, 15 A les 18.30 h Improderadas Club Monòleg pàg. 29

Dissabte, 17 A les 18.00 h Nuit d’Étoiles Clàssica a les Corts pàg. 36

Dimecres, 21 A les 19.00 h Brigitte Emaga & Adry Fernández Concert pàg. 30

Dimecres, 28 A les 19.30 h Despertem la nostra consciència: meditació Conferència pàg. 33

Dijous, 29 A les 20.00 h Maio en acústic Concert pàg. 30



MAPA

Bus: V1, H8, 75, 54, D20, 52,  
157, 113, L12, L50, L57, L61,  
L62, L64, L65, L68, L71
Metro: L5, L9 i L10 Sud Collblanc
Tram: T1, T2, T3

Horari d’atenció:
de dilluns a divendres, de 9.00 a 
22.00 h
Dissabtes, de 9.00 a 14.00 h

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

ADREÇA HORARIS

PER A MÉS INFORMACIÓ

CENTRE CÍVIC
JOSEP M. TRIAS I PEITX 
Riera Blanca, 1-3
Tel.: 934 480 499
08028 Barcelona
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ORTS

L5/L9/l10 
SUD COLLBLANC

CARRER DE SANTS

LÍNIA 3 
PALAU REIAL

LÍNIA 3 
ZONA

UNIVERSITÀRIA

AVINGUDA DEL DOCTOR MARAÑÓN

AVINGUDA DIAGONAL

BLANCA
L5 

BADAL

AVIN
GUDA D

E M
ADRID

R
IE

R
A

Adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda

INFORMACIÓ ADDICIONAL


