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NORMATIVA DEL PROGRAMA D’ACTIVITATS CULTURALS I D’INNOVACIÓ SOCIAL
GENER-FEBRER-MARÇ 2022

Hem dissenyat una programació d’activitats culturals i d’innovació social atenent 
a una normalitat. És possible que, amb motiu de la covid-19, la programació es 
vegi alterada. Anirem actualitzant la nostra informació amb les últimes notícies i 
adequacions de la normativa al nostre espai web:
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/perequart  
   
Recordem que, per qüestions d’aforament, 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.

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

N ACTIVITAT NOVA

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/perequart
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/perequart
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PETIT CINECLUBPROGRAMACIÓ CULTURAL GENER-MARÇ

Dins el protocol del Centre pel que fa 
a la prevenció i seguiment amb mo-
tiu de la covid-19, és imprescindible 
que totes les persones assistents 
s’identifiquin a l’entrar a l’equipament 
i facilitin un número de telèfon de con-
tacte.

ESPECTACLES INFANTILS

Hora: 18.00 h (obertura al 
públic a les 17.45 h)

*Per a més informació dels es-
pectacles BDC, veure l’apartat 
d’espectacles del Barcelona Districte 
Cultural a la pàgina x

ESPECTACLE BDC: OVEJA NEGRA

DIVENDRES, 18 DE MARÇ
A les 18.00 h
Professional Duo Laos

ESPECTACLE BDC: BREAKING 
BROKEN DREAMS

DIVENDRES, 25 DE MARÇ
A les 18.00 h
Professional Las Cossas Nostra, 
Amelia Cadwallader

PETIT CINECLUB   

Hora: 18.00 h (obertura al 
públic a les 17.45 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.

ZOG I ELS DOCTORS VOLADORS 
(i altres contes sobre l’afecte i la 
cura) Format: 5 curtmetratges (1 
de principal de 27’ i 4 de més curts) 

DIVENDRES, 4 DE FEBRER
A les 18.00 h.
Edat recomanada: A partir de 3 anys 

La princesa Perla Llessamí, el cava-
ller Jordi Rodalmon i el drac Zog for-
men un equip de doctors d’allò més 
entregat. Els tres estan decidits a 
curar tot tipus de criatures, des d’una 
sirena cremada pel sol a un lleó amb 
la grip. Però el pitjor dels malalts serà 
el rei, oncle de la Perla, que desconfia 
de les capacitats de la seva neboda. 
Un conte de la creadora d’El cargol 
i la balena i d’El Grúfal, acompanyat 
de quatre històries sobre la llibertat 
d’escollir i la necessitat de cuidar allò 
que estimem.

Més info dels altres curts aquí:
https://www.ritalucafilms.com/zog-i-els-
doctors-voladors/   

Trà i ler :https://www.youtube.com/
watch?v=dre8xSRRVrw&t=1s

AL SOSTRE DEL MÓN 

DIVENDRES, 4 DE MARÇ
A les 18.00 h
Edat recomanada: A partir de 6 anys 

1882. Sant Petersburg. Sasha, una 
joveneta de l’aristocràcia russa, 
ha estat sempre fascinada per la 
vida aventurera del seu avi, Olukin. 
Explorador famós, va fer construir un 
magnífic vaixell trencaglaç, el Davai, 
que no ha tornat de la seva darrera 
expedició a la conquesta del Pol 
Nord. Sasha decideix partir cap al 
Gran Nord seguint la pista del seu avi 
per tal de recuperar el famós vaixell.

Trà i ler :https://www.youtube.com/
watch?v=BGJoRlk6fck

G
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https://www.ritalucaﬁlms.com/zog-i-els-doctors-voladors/   
https://www.ritalucaﬁlms.com/zog-i-els-doctors-voladors/   
https://www.youtube.com/watch?v=dre8xSRRVrw&t=1s 
https://www.youtube.com/watch?v=dre8xSRRVrw&t=1s 
https://www.youtube.com/watch?v=BGJoRlk6fck
https://www.youtube.com/watch?v=BGJoRlk6fck
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PETIT CINECLUB / I+D EN EL SECTOR TÈXTIL L’ESTENEDOR

ANEM A CAÇAR UN ÓS 
(i altres contes animats) 

DIVENDRES, 1 D’ABRIL
A les 18.00 h.
Edat recomanada: A partir de 3 anys 

Has anat mai a caçar un os ben gros? 
Cinc germans aprofiten que els seus 
pares marxen de casa per sortir a 
l’aventura! Travessen un camp ple 
d’herba… xuix, xuiax, xuix!, un riu ple 
d’aigua… glup, glup, glup! i un bosc 
ple d’arbres… tipiti, tòpiti, tipiti! Però, 
qui té por de l’os dolent? Ningú! Per-
què són molt i molt valents.

Tràiler: https://www.youtube.com/
watch?v=jCFvz0l3mhE

I+D EN EL SECTOR TÈXTIL
L’ESTENEDOR

TALLER D’UPCYCLING 
AMB PANCARTES 

 
DEL 14 DE GENER AL 18 DE 
MARÇ 
Divendres, de 10.00 a 11.30 h
Preu: 77,50 € 
Professional: Seila Escudero, 
@uttu_sastreria

 
Reciclar és utilitzar novament un ma-
terial que hem considerat com a re-
sidu. En aquest taller, us proposem 
reutilitzar les pancartes que tenim al 
Centre per a crear nous objectes i 
donar-los-hi una segona vida. 
Per fer aquest taller, caldrà portar di-
ferent material per a elaborar cada 
creació.  

VISITA A L’ATENEU DE 
FABRICACIÓ DE GRÀCIA

 
DIMECRES 19 GENER 
De 17.00 A 18.00 h
Lloc: Ateneu de fabricació de Gràcia 
c/ Perill 8

 
L’Ateneu de Fabricació Digital de Grà-
cia és un espai de creació i formació 
vinculat a les noves tecnologies i, en 
especial, a la fabricació digital en 3D.  

DISSENY I CREACIÓ D’UN MANI-
QUÍ

 
DIJOUS 20 I DIVENDRES 21 DE GE-
NER 
De 17.00 A 19.00 h
Lloc: Ateneu de fabricació de Gràcia 
c/ Perill 8

 
En aquest taller aprendrem les eines 
necessàries perquè qualsevol perso-
na pugui crear un maniquí desmunta-
ble de cartró de qualsevol mida.

TALLER DE FABRICACIÓ D’UN TE-
LAR

DIMECRES 9 I DIJOUS 10 DE FEBRER
De 17.00 A 19.00 h
Lloc: Ateneu de fabricació de Gràcia 
c/ Perill 8

 
Taller que té com a objectiu redissen-
yar un producte tradicional amb tec-
nologies actuals. Aprendràs eines i 
tècniques de disseny i fabricació digi-
tal amb què podràs fabricar prototips i 
productes finals.

ROBA COSTUMITZADA AMB 
LÀSER

DIJOUS 3 DE MARÇ
De 17.00 A 19.00 h
Lloc: Ateneu de fabricació de Gràcia 
c/ Perill 8

 
Customitza alguna peça de roba, tote 
bag, etc… mitjançant missatges inclu-
sius per a la llluita per a una igualtat 
entre les persones, real.

prendes que portes en el teu dia a dia 
per a que tothom les pugui veure. 

BARCELONA DISTRICTE 
CULTURAL

L’Institut de Cultura de Barcelona posa 
a l’abast de la ciutadania, i en centres 
de proximitat com són els centres cí-
vics, una programació de companyies 
i grups artístics de qualitat, amateurs 
en vies de consolidar-se i professio-
nals, amb una varietat de llenguatges 
artístics.
No us perdeu l’oportunitat de viure 
aquests espectacles i connectar amb 
els i les artistes amb qui podreu te-
nir una petita conversa en acabar 
l’espectacle.

*Les entrades d’aquest cicle es 
podran reservar a partir de 15 dies 
abans de cada espectacle.

I+D EN EL SECTOR TÈXTIL L’ESTENEDOR / BDC

G
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https://www.youtube.com/watch?v=jCFvz0l3mhE
https://www.youtube.com/watch?v=jCFvz0l3mhE
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UNRAVEL

DIVENDRES 25 DE FEBRER
A les 19.00 h
Professional Angel Duran

Inspirada en la figura de l’obrer tèx-
til i a partir dels testimonis dels tre-
balladors de les filatures, UNRAVEL 
qüestiona la dicotomia entre mo-
dernització i deshumanització, entre 
l’automatisme de les accions i el com-
portament humà. En aquest projecte 
s’exposa la fragilitat humana  destei-
xint la memòria col·lectiva d’una ge-
neració, de la qual som hereus, com 
el fil perfectament  trenat format per 
mil fibres de cotó. 
Mitjançant el context de filatures, in-
dustrialització i en definitiva una part 
important de la nostra  història, es vol 
contraposar les dues cares de el pro-
grés. Una dicotomia present i trans-
versal en  moltes societats i cultures 
diferents. Innegablement, es tracta 
d’un context amb les seves llums i  
amb les seves ombres que ens brin-
da l’oportunitat d’aprendre d’on venim 
així com d’entendre el  que altres so-
cietats viuen en el present. 
Així mateix, en tant que les condicions 
laborals i de vida no eren fàcils; va ser 
un fenomen sociocultural i econòmic 
revulsiu que malgrat tot va canviar 
les generacions que han vingut. En 
aquest sentit és important desfilar la 
memòria amb els seves foscors per 
veure també  les llums. Aquesta peça, 
de rigor històric, navega entre temes 
tan actuals com les condicions labo-
rals i de  gènere oferint una represen-
tació a través d’un prisma contempo-
rani.

.

DAI, MA ASPETTA

DIVENDRES 11 DE MARÇ
A les 19.00 h
Professional Las Sistars

Dues dones, dues cadires i un xiclet.
El moviment i els portés acrobàtics 
recorreran un viatge poètic i absurd 
nascut del temps mort.
És que quan  esperem, el temps es 
converteix en buit? Què et passa 
quan esperes?

OVEJA NEGRA

DIVENDRES 18 DE MARÇ
A les 18.00 h
Professional Duo Laos

Ser L’Ovella Negra de la família no 
combrega amb l’establert dins del 
sistema familiar. Ser diferent pot ser 
complicat i no sempre serà ben entès.
Una comèdia acrobàtica de dues 
Ovelles Negres creant el seu propi ra-
mat. Un homenatge a totes aquelles 
persones que van haver d’amagar la 
seva identitat de gènere per desenvo-
lupar-se i expressar-se.

BREAKING BROKEN DREAMS

DIVENDRES 25 DE MARÇ
A les 18.00 h
Professional Las Cossas Nostra, 
Amelia Cadwallader

Maple Staplegun s’ha escapat de 
l’oficina i ha saltat als carrers, per a 
demostrar-li al món que ella no és una 
secretària qualsevol.

Equipada amb els seus hula hoops, 
articles d’oficina i una actitud estra-
folària, la Maple està preparada per 
fer-nos comprendre que no tot el que 
veiem és el que sembla.

En una comèdia física, on improvisa 
i manipula hula hoops, la Maple con-
necta directament i íntimament amb 
el seu públic, aconseguint que aquest 
es sorprengui amb el seu nivell de 
tècnica circense i, alhora, no pugui 
contenir el riure.

CINEMA DONES DEL MÓN

Hora: 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”

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

Explorar les diferents realitats de les 
dones al món a través del cine o el do-
cumental,  ens serveix com a finestra 
per  conèixer els reptes que enfron-
tem,  educar-nos i animar-nos a par-
ticipar activament en la consecució 
d’una societat més igualitària. 

CAROL

DIMECRES, 19 DE GENER 
Direcció: Todd Haynes.
Duració: 120 minuts. 
Regne Unit-EUA. 2015 V.O. 
Subtítols en català

Drama romàntic que ens apropa a 
conèixer la relació lesbiana entre 
dues dones de diferent edat i condi-
ció. Amb una societat americana dels 
anys cinquanta com a teló de fons, el 
film narra la història d’una fotògrafa 
i una empresària que s’enfronten al 
model de vida convencional i homo-
geni per arriscar-se a viure de manera 
lliure i conseqüent. 

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL BDC / CINEMA DONES DEL MÓN

G
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CARMEN Y LOLA
 

DIMECRES, 16 DE FEBRER
Direcció:  Arantxa Echevarría. 
Duració: 103 minuts. 
Espanya. 2018. 
V.O en castellà 

Aquesta  pel·lícula explica la història 
de dues dones gitanes lesbianes que 
transgredeixen els preceptes conser-
vadors de la seva cultura per poder 
viure el seu amor i apostar per la seva 
felicitat.

LA CHICA DANESA
 

DIMECRES, 9 DE MARÇ 
Direcció:  Tom Hoper.
Duració: 120 minuts. 
Estats-Units, Alemania, An-
glaterra i Dinamarca. 2015. 
V.O. Subtítols en català. 

L’acte d’un home de fer de model com 
a figura femenina, desencadena el fil 
argumental d’aquesta pel·lícula subtil 
i commovedora. El film traça les difi-
cultats personals en què es troba un 
home, al Copenhagen dels anys vint, 
per tal d’abandonar la seva identitat 
masculina i començar a transformar-
se i reconèixer com a dona. Basada 
en la vida de la pintora danesa Eli 
Elbe, considerada la primera dona 
transgènere en sotmetre’s a una ci-
rurgia de reassignació de gènere. Va 
rebre un oscar a la millor actriu de re-
partiment ( Alicia Vikander) així com 
altres guardons internacionals.

TALLERS CO-

Els tallers CO- d’innovació social 
volen facilitar la creació conjun-
ta sense cap mena de barreres i 
així sumar emocions, creativitat , 
coneixement i, sobretot, les ganes 
que tothom té de compartir expe-
riències.

GRUP DE DANSA “EN MOVIMENT”    

DEL 13 DE GENER AL 17 DE 
MARÇ
Dijous de 17.00 a 18.00 h
Preu: 30,49 €
Places màximes: 12
Professional: Eva Fajardo, ballarina 
professional.

Descobreix un llenguatge corporal 
propi amb el que sentir, expressar 
i comunicar lliurement. Balla a la 
vida!

COMPANYIA DE TEATRE PERE 
QUART

DEL 10 DE GENER AL 14 DE 
MARÇ
Dilluns de 17.30 a 19.00 h
Preu: 45,74 €
Places màximes: 12
Professional: 

La pràctica de teatre és una dis-
ciplina on més bé s’aprecia la re-
lació entre cultura i felicitat. Des 
d’aquesta visió seguim fent teatre 
com una eina de comunicació i un 
espai de relació.

ESPAI D’ART OBERT

DEL 12 DE GENER AL 
16 DE MARÇ
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 participa-
ció en projectes de creació artís-
tica que impulsen processos de 
creació col·laborativa i de lògica 
comunitària.
Aquest és un espai obert a qual-
sevol disciplina artística on poder 
compartir coneixements i expe-
rimentar, col·laborar i crear amb 
altres persones projectes relacio-
nats amb l’art.

L’espai obert també dóna la pos-
sibilitat de muntar petits tallers 
on poder compartir coneixement 
a través d’especialistes. Al gener 
comptarem amb la Pepa García 
Alarcón que ens ensenyarà a fer 
capses amb l’art japonès del ple-
gament del paper; origami.

CINEMA DONES DEL MÓN / TALLERS CO- TALLERS CO-

G
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ACCIONS LITERÀRIES

PRESENTACIÓ LLIBRE

(Data a determinar)
A les 18.00 h
A càrrec de: Laura Gomara i altres es-
criptors.

Us presentem “Cuentos Contes de 
Mentira Mentida”, una antologia nas-
cuda en els tallers d’escriptures crea-
tives de la Laura Gomara:

65 AÑOS SIN HACER NADA 
(1957 – 2022)

De Joan+Ignasi Ortuño

DEL 21 AL 27 DE MARÇ

No podemos prometer (porque poder 
prometer es pecado) ni prometere-
mos (porque prometer también es 
pecado) lo que ocurrirá entre el 21 de 
marzo (Día Mundial de la Poesía) y el 
27 de marzo (Día Mundial del Teatro) 
de 2022, en el Centre Cívic Joan Oli

ver ‘Pere Quart’. Como mínimo, una 
semana. Teniendo en cuenta que el 
‘artista’ (por llamarlo de algún modo), 
‘polímata’ (por seguir llamándolo de al-
gún modo) barcelonés recalará en las 
instalaciones de dicha institución (por 
llamarlo de un modo rimbombante) 
con muchas, muchísimas, ganas de 
no hacer absolutamente nada como 
siempre, podemos esperar lo peor. 
No obstante, nunca se sabe. Solo es 
una idea provisional, circunstancial y 
efímera y, en todo caso, todavía en 
preparación. Una ‘autoexposición’, 
un happening, libros, una muestra de 
aforismos, un recital poético-teatral, 
una performance y un espectáculo 
textual-musical, son algunos de los 
eventos que todavía están por decidir, 
lógicamente. Seguiremos desinfor-
mando.    
JONAS ORGES (alter ego de 
JOAN+IGNASI ORTUÑO)

ENVELLIMENT ACTIU I 
SALUDABLE

ALIMENTACIÓ SALUDABLE 

DIMECRES 19 DE GENER  
De 10.00 a 12.00 h
A càrrec de: Servei de Teleassistència 
Municipal

En aquesta activitat, s’exposen les ba-
ses per a una alimentació equilibrada 
i saludable especialment pensada per 
a persones grans i les seves neces-
sitats. Es promou l’adquisició d’hàbits 
saludables i s’explica com manipular 
aliments de forma segura.

GESTIÓ DE LES EMOCIONS

DIMECRES 16 DE FEBRER
De 10.00 a 12.00 h
A càrrec de: Servei de Teleassistència 
Municipal

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 experièn-
cies associades. En aquesta activitat, 
s’aprèn a identificar les emocions, 
conèixer els recursos que ajuden a la 
gestió emocional les diferents tècni-
ques de relaxació.

ACCIONS LITERÀRIES ENVELLIMENT ACTIU I SALUDABLE

G
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EXPOSICIONS

¡ TÚ QUÈ PINTES PER LA SA-
LUT MENTAL! PINTA CONTRA 
L’ESTIGMA

DEL 10 AL 26 DE GENER
A càrrec de: Grup CHM

És l’hora de trencar l’estigma i pintar 
lliurement sense cap altre requisit que 
el plaer.
Durant el dies de l’exposició.

ACTIVITATS COMPLEMEN-
TÀRIES DE L’EXPOSICIÓ

MICRO OBERT

DILLUNS 26 DE GENER
A les 17.00 h
A càrrec de: CHM

MEMÒRIA ROJA

DE L’1 DE FEBRER AL 18 DE 
MARÇ
A càrrec de: Àurea Estellé Alsina.
Memòria roja proposa un recull de di-
ferents treballs entorn de la memòria 
i el silenci centrant l’atenció en les vi-
vències d’un col·lectiu doblement invi-
sibilitzat: les dones republicanes.

En aquesta proposta expositiva 
conviurien el projecte ROGES!, la 
instal·lació site specific #jotambévinc-
defamíliaroja, tot contextualitzant mi-
tjançant textos explicatius del context 
històric i altres collages que enriquei-
xin el projecte.

ACTIVITATS COMPLEMEN-
TÀRIES DE L’EXPOSICIÓ

PRESENTACIÓ

DIMARTS 1 DE FEBRER
A les 18.00 h
A càrrec de: Àurea Estellé Alsina
Inauguració de l’exposició “Memòria 
Roja”.

TALLER DE FANZINE

DIJOUS 24 DE FEBRER, a les 
18.00 h
A càrrec d’ Àurea Estellé Alsina
Activitat Oberta

Mitjançant les aportacions individuals 
realitzarem un treball col·lectiu y crea-
rem un fanzine amb relat de l’època 
de postguerra al Districte de les Corts. 

VISITES COMENTADES

A càrrec de: Àurea Estellé Alsina

OBERTURA DE L’EXPOSICIÓ

DIMARTS 1 DE FEBRER, a les 18.00 
h 

VISITA COMENTADA DINS DE LA 
SETMANA DEL DIA DE LA DONA

DIMECRES 9 DE MARÇ, a les 17 h
Activitat Oberta

EXPOSICIONS EXPOSICIONS
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TALLER DE COLLAGE

(A DETERMINAR DIA I HORA)
A les 18.00 h
A càrrec de: Àurea Estellé Alsina

Taller de collage al voltant de la me-
mòria familiar, individual o col·lectiva. 
Es demanarà als assistents que por-
tin còpies de fotografies i/o materials 
familiars per retre un petit homenatge 
i fer perdurar la memòria familiar mi-
tjançant una expressió artística lliure 
com és la tècnica del collage.

(Taller de 3h, amb un màxim de 10 
persones)

GARA I L’ENERGIA QUE ENS EN-
VOLTA 

DEL 23 DE MARÇ AL 26 D’ABRIL
A càrrec de: Institut de Recerca en 
Energia de Catalunya (IREC)

Què és?
És un projecte expositiu de divulgació 
científica innovadora desenvolupat 
per l’Institut de Recerca en Energia 
de Catalunya (IREC) sobre la transi-
ció energètica.
Què pretén?
La iniciativa pretén millorar l’educació 
cientificotècnica de la societat sobre 
una temàtica tan actual com preocu-
pant com és l’energia, i la transició 
cap a un model més sostenible per al 
nostre planeta. Vol apropar diferents 
àrees d’investigació de l’energia mos-
trant les investigacions que s’estan 
duent a terme en l’actualitat en la 
recerca de solucions a la gestió de 
l’energia a través dels reptes dels Ob

jectius de Desenvolupament Sosteni-
ble. Experimentant a través dels mò-
duls interactius i de gamificació.
Què fa?
S’obre a un diàleg amb la ciutada-
nia per millorar la formació social en 
ciència i energia, augmentar el conei-
xement científic i apropar les investi-
gacions científiques en matèria ener-
gètica.

ACTIVITATS COMPLEMEN-
TÀRIES DE L’EXPOSICIÓ

PRESENTACIÓ

DIMARTS 1 DE FEBRER
A les 18.00 h
A càrrec de: Institut de Recerca en 
Energia de Catalunya (IREC).

Inauguració de l’exposició “Gara i 
l’energia que ens envolta”.

EXPOSICIONS

@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 de la recepció del centre:
De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 i de 
16.00 a 21.00 h
Horari d’obertura del Centre:
de dilluns a divendres, de 9.00 a 23.00 h 
Dissabtes i diumenges, de 10.00 a 14.00 h  

Adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda

PER A MÉS INFORMACIÓINFORMACIÓ ADDICIONAL
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