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HUMANITATS
ACTUALITAT

POLÍTICA DE TOTS COLORS: LES
CLAUS DE L’ACTUALITAT
Dijous de 19.30 a 21 h
(10 sess. inici 28 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Xavier Torrens
Què passarà a Catalunya després de
l’1 d’octubre? Les relacions CatalunyaEspanya seran diferents a partir de la
tardor d’enguany? Com seran els partits
polítics en les properes eleccions catalanes? Com continuarà el món amb el
govern del president Trump? Buscarem
respostes per aquestes i altres preguntes emprant les eines de la ciència política i la sociologia. Tot amb un llenguatge
didàctic, de la mà d’un professor de la
Universitat de Barcelona que col·labora
habitualment en els mitjans de comunicació.

MIRANT A ÀSIA: CONÈIXER LA
XINA ACTUAL
N

Dijous de 18 a 19.30 h
(10 sess. inici 28 set.) Preu: 74,60 €
Professor: David Martínez-Robles
La Xina s’ha postulat com una de les
superpotències del segle XXI, però què
sabem del gegant asiàtic? Quin és el
paper de la Xina en l’actual ordre polític internacional? Què la converteix en
una potència econòmica? Oferirem una
panoràmica de la història, la societat i la
cultura de la Xina contemporània i estudiarem la seva posició destacada en el
món global.

LA POSTVERITAT I ELS
NEOLOGISMES POLÍTICS DEL
SEGLE XXI
N

Dimarts de 18.30 a 20 h
(10 sess. inici 26 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Albert Balada
Ens dedicarem a analitzar neologismes
en constant aparició a totes les tertúlies de ràdios, premsa i televisió. Nous
mots que sorgeixen per poder explicar
aquesta societat en què vivim, caracteritzada pels ritmes vertiginosos i pels
avenços tecnològics que pretenen fernos la vida més fàcil. Aquests mots ja
han estat incorporats a l´ús corrent, com
postveritat, populisme, realitat líquida,
apoderament...Tot això sense perdre de
vista la realitat social i política que ens
envolta.

QUÈ ENS DIUEN ELS MITJANS
DE COMUNICACIÓ QUAN ENS
INFORMEN?
N

Dimecres de 20 a 21.30 h
(10 sess. inici 4 oct.) Preu: 74,60 €
Professor: Massimo Di Ricco
És molta la informació que rebem a diari per diferents canals, per això cal que
aprenem a fer un bon ús dels mitjans.
Reflexionarem sobre com rebem les notícies i aprendrem a destriar la informació per apropar-nos als fets i a distingir
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allò veritable d’allò fals, desenvoluparem l’esperit crític, identificarem les fonts
d’informació de confiança per estar veritablement ben informats i poder construir una opinió sòlida i fidedigna sobre el
que està passant al nostre voltant.
FILOSOFIA

PENSAR BÉ PER ARGUMENTAR
BÉ? APROXIMACIÓ FILOSÒFICA
A LES LÒGIQUES
N

Dimecres de 20 a 21.30 h
(10 sess. inici 27 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Jordi Vallverdú
Què és un argument correcte? Si m’explico com cal, acceptaran les meves
idees? Entenc les coses o el llenguatge
inclou trampes que camuflen la realitat? Responent a aquestes preguntes,
treballarem les formes tant històriques
com actuals emprades per argumentar
lògicament o amb encert.

METÀFORES DEL MÓN
CONTEMPORANI: DE BAUMAN A
BYUNG CHUL HAN
N

Dijous de 17 a 18.30 h
(10 sess. inici 28 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Loredana Niculet
Enfront d’una realitat aclaparadora,
impensable dins del marc de referència de les teories socials corrents, els
grans pensadors del nostre temps han
proposat brillants i incisives metàfores.
La “modernitat líquida” de Bauman, la
“zombificació de les institucions contemporànies” de Beck o la “societat de
cansament” de Byung-Chul Han, entre
d’altres, ens ajudaran a entendre millor
les transformacions de la societat contemporània.

FILOSOFIA I ECONOMIA

N

Dimarts de 10 a 11.30 h
(10 sess. inici 26 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Núria Estrach
Analitzarem les transformacions filosòfiques i econòmiques que es produeixen
al llarg del segle XX amb l’objectiu de
poder adquirir eines conceptuals crítiques per analitzar millor els nous reptes
del segle XXI.

FILOSOFIA POLÍTICA: UNA
APROXIMACIÓ HISTÒRICA

N

Dijous de 18.30 a 20 h
(10 sess. inici 28 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Joan Méndez, de l’Ass
de Filosofia Pràctica de Catalunya
Examinarem les diferents concepcions
filosòfiques que s’han donat al llarg de
la història al voltant del concepte d’estat i la discussió sobre quina pot ser la
forma de govern més adient. Abordarem
el naixement de la democràcia, les diferents maneres de donar legitimitat al
poder polític, els moviments socialistes
de caire utòpic, l’anarquisme, els plantejaments de l’estat del benestar, el neoliberalisme, etc. Tot això inspirant-nos en
el pensament d’alguns dels filòsofs més
rellevants en teoria política, com per

exemple Plató i Aristòtil, More i Maquiavel Montesquieu i Rousseau, Chomsky
i Adela Cortina... contraposant els arguments d’uns i altres.

PENSAR EL DESIG: LES
RELACIONS ENTRE FILOSOFIA
I DESIG AL LLARG DE LA
HISTÒRIA
N

Dilluns de 18.30 a 20 h
(10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60 €
Professor: Juan Miguel Garcia
Etimològicament filosofia vol dir desig
de saber. Tenim desig d´allò que no tenim, però com ha pensat la filosofia el
mateix desig? Farem un recorregut pel
concepte de “desig” al llarg de la història de la filosofia, de la mà d´autors com
Plató, Epicur, Marc Aureli, Spinoza, Hegel, Nietzsche, Lacan o Gilles Deleuze.

HISTÒRIA DE LES IDEES
FILOSÒFIQUES: RAÓ I
IMAGINACIÓ EN LA FILOSOFIA
MEDIEVAL
N

elements estructurals, sòls d’ocupació
i altra sèrie d’anomalies. Localitzarem i
estudiarem algun dels jaciments arqueològics més importants i emblemàtics
del món com la ciutat inca del MachuPichu, les mines de Gavà o les pintures
rupestres de Gilf Kebir, al desert egipci.

CIVILITZACIONS DE
L’ANTIGUITAT: ELS INQUES

N

Dimecres de 18.30 a 20 h
(10 sess. inici 27 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Marisa Sánchez
A l’Amèrica del Sud, el poble precolombí
més important va ser el dels inques. En
el moment de la seva màxima expansió,
l’imperi comprenia gran part del territori
peruà actual, Bolívia i Equador i havia
incorporat també algunes províncies
d’Argentina i Xile. Veurem com van destacar en l’arquitectura, a través de les
impressionants restes arqueològiques
de temples, monuments i fortaleses,
com s’organitzaven en societat o com
era la seva economia, cultura i religió.

Dimecres de 10 a 11.30 h
(10 sess. inici 27 set.) Preu: 74,60 €
Professores: Loredana Niculet i
Núria Estrach
Veurem com s’articula la conciliació entre l’humà i el diví, entre raó, llenguatge
i fe en la teologia, la filosofia, la ciència,
la política, l’ètica i la poètica (l’estètica)
entre els segles V i XV. Observarem com
la incertesa del coneixement humà de la
realitat va deixar pas a la superstició i
el determinisme del mal, però també a
l’estructuració intel·ligible de les coses
com va ser el cas de l’Església cristiana
o fins i tot al relativisme racional que va
donar pas a la docta ignorància.

L’ART DE L’ANTIC EGIPTE

LLEGIR FILOSOFIA: LES
PRINCIPALS OBRES DEL
PENSAMENT

INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA
MEDIEVAL UNIVERSAL

N

Dilluns de 17 a 18.30 h
(10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60 €
Professor: Joan Méndez, de l’Ass
de Filosofia Pràctica de Catalunya
Llegirem, reflexionarem i dialogarem sobre els conceptes fonamentals que podem trobar en els textos més importants
de la història del pensament. L’objectiu
és oferir les claus interpretatives que
ens permetran conèixer els grans temes que ha tractat la filosofia al llarg del
temps. Alguns dels autors i obres que
treballarem seran: “Els problemes de la
filosofia” de Bertrand Russel, “El gènere
en disputa” de Judith Butler, “El món no
existeix” de Markus Gabriel,...
HISTÒRIA

GRANS JACIMENTS
ARQUEOLÒGICS: RECONSTRUÏM
EL NOSTRE PASSAT
N

Dimarts de 17 a 18.30 h
(10 sess. inici 26 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Irene Cordón
En un jaciment s’hi troben concentracions de restes d’activitat humana,
constituït per la presència d’artefactes,

N

Dimarts de 18.30 a 20 h
(10 sess. inici 26 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Irene Cordón
L’art dels antics egipcis es caracteritza
per ser un art sagrat, anònim i carregat
de simbolisme. Al llarg de més de 3.000
anys aquest art s’ha caracteritzat també
per la seva essencial unitat: perfil de la
cara, ull frontal, etc. El propòsit principal
d’aquest curs és conèixer les principals
obres d’art egipci des de la triple perspectiva tècnica, historicocultural i simbòlica; per així entendre i interpretar les
imatges.

Dimarts de 17 a 18.30 h
10 sess. inici 26 set.) Preu: 74,60 €
Professor: David González
Tradicionalment s’ha considerat el període medieval com una etapa fosca i de
barbàrie. Desmitificarem aquest tòpic i
descobrirem les claus de fets tan rellevants com les croades a Terra Santa, el
naixement de l’Imperi Bizantí, la formació del Sacre Imperi Romanogermànic o
la por a l’any 1000.

LA REVOLUCIÓ RUSSA:
UN OCTUBRE QUE VA CANVIAR
EL MÓN
N

Dilluns de 20 a 21.30 h(
10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60 €
Professor: Ferran Sánchez i Octavi
Mallorquí de Tot Història
Farem un repàs crític dels esdeveniments que permeten analitzar la Revolució Russa, amb motiu del seu centenari.
El règim autoritari tsarista no va poder
fer front a la situació de crisi social i econòmica agreujada per la I Guerra Mundial, i el que hauria pogut ser una transició
moderada cap a la democràcia, es va
convertir, amb l’aparició d’un personatge com Vladimir Lenin, en una de les
aventures revolucionàries més importants de la història de la humanitat.
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HISTÒRIA D’EUROPA
CONTEMPORÀNIA

N

Dijous de 11.30 a 13 h
(10 sess. inici 28 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Jordi Corominas
Repassarem els darrers esdeveniments
que han tingut lloc a Europa, des de la
caiguda del mur de Berlín fins a l’actualitat. L’arribada de la Unió Europea, l’evolució dels països, el dilema de les esquerres, el domini d’Alemanya, l’ascens
dels populismes i altres temàtiques fan
que ens plantegem diverses qüestions
sobre el futur del vell continent.

CATALUNYA I ESPANYA,
HISTÒRIA D’UNA RELACIÓ:
MARAGALL VS. PUJOL

N

Dimarts de 18.30 a 20 h
(10 sess. inici 26 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Jordi Corominas
Després de l’escàndol de Banca Catalana, CiU, el partit que liderava Jordi Pujol,
va aconseguir una àmplia majoria que
es confrontà a Barcelona amb Pasqual
Maragall i el somni olímpic. Quan aquest
va arribar a la seva fi i el socialisme va
deixar de ser el que era a Espanya, s’inicià una nova etapa de pactes i conflictes
que caminaven cap al desgast d’un projecte i cap a l’inici d’un altre que dóna
peu al moment actual, entre el diàleg
positiu i l’enfrontament, entre visions de
país divergents i unes idees de Catalunya que simbolitzen els seus dos grans
protagonistes, Pujol i Maragall.

PASSEJADES PER BARCELONA
Dijous de 17.30 a 19.30 h
(8 sess. inici 5 oct.) Preu: 79,57 €
Professor: Jordi Corominas
Decidits a continuar amb la nostra particular descoberta de la ciutat en aquesta edició caminarem pels racons del
Poblenou, Vallcarca, Sarrià, Sants, Les
Corts, Sant Andreu i Horta a la recerca
d’un passat ben present i allunyat de
les aglomeracions que podem trobar en
punts concorreguts de la ciutat.

RACONS DE BARCELONA:
ELS CARRERS MAJORS MÉS
EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT

N

Dimarts de 17 a 19 h
(7 sess. inici 24 oct.) Preu: 69,62 €
Dimecres de 10.30 a 12.30 h
(7 sess. inici 25 oct.) Preu: 69,62 €
Professor: Oleguer Biete
A Barcelona hi tenim un gran tresor, les
evidències dels antics pobles que hi
havia al pla, al voltant de la gran ciutat.
Tot un conjunt de centres històrics repartits per la ciutat actual i reconvertits
en barris des de fa temps. Descobrirem
aquests indrets al llarg dels carrers majors d’aquests antics pobles i els seus
entorns immediats, on podrem admirar
un ric patrimoni i elements curiosos
que ens sorprendran, així com racons,
anècdotes o conjunts poc coneguts per
a tots nosaltres.
6

ART I ARQUITECTURA

FIRMITAS, UTILITAS, VETUSTAS:
UNA APROXIMACIÓ A
L’ARQUITECTURA
N

Dijous de 17 a 18.30 h
(10 sess. inici 28 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Isabel Bargalló
Tot i que estaríem d’acord amb què l’arquitectura és l’art de dissenyar i construir edificis, l’element que la diferencia
de la resta de les arts és l’espai. Un espai que definim amb uns límits físics que
determinen un volum, permeten la funció de l’arquitectura i ens conviden a un
recorregut. Ens acostarem al llenguatge
de l’arquitectura per poder ser capaços
de llegir-la i comprendre-la amb la mateixa seguretat amb la que ens apropem
a les altres arts.

HISTÒRIA DE L’ART A
BARCELONA: DE L’ORIGEN
ROMÀ A L’ESPLENDOR
MEDIEVAL
Dimarts de 10 a 11.30 h (7 sess i 3 sortides. inici 26 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Joan Ivern
Descobrirem la història de la ciutat a
partir de l’anàlisi de les seves manifestacions artístiques, des de la fundació
com a ciutat romana fins a la transformació en capital medieval. Es combinaran sessions teòriques amb visites i
itineraris. Les entrades aniran a càrrec
dels participants.

L’ISLAM, ART I CULTURA

N

Divendres de 18.30 a 20 h
(10 sess. inici 29 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Laura Benguerel
Després d’ una introducció a la cultura
i religió islàmica, farem un recorregut
històric per la seva arquitectura i manifestacions artístiques, incidint especialment en la petjada deixada en la Europa
medieval.

GRANS MESTRES DEL
CINQUECENTO

N

Dimarts de 17 a 18.30 h
(10 sess. inici 26 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Carmina Vivas
Estudiarem els genis polifacètics que
van omplir de color, arquitectura i creativitat les ciutats de Roma i Florència
al segle XVI. Leonardo, Miquel Àngel, i
Rafael van deixar una petjada difícil de
superar en la història de l’art. Tot un plaer per a aquesta tardor.

LA PINTURA VENECIANA DEL
SEGLE XVI. EL CAMÍ CAP AL
BARROC
N

Dimecres de 12 a 13.30 h
(10 sess. inici 27 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Carmina Vivas
Estudiarem els grans mestres que van
definir les directrius de la posterior
pintura barroca europea. Artistes com
Giorgione, Tiziano, el Tinttoretto i el Veronès marquen, juntament amb el manierisme d’el Greco, una nova direcció

en l’àmbit de la pintura, que obrirà les
portes al tenebrisme italià, al luminisme
holandès o a les grans composicions
flamenques.

GRANS PERSONATGES DE L’ART
I LA HISTÒRIA: ELS GRANS
MESTRES DEL SEGLE XVII
N

Dijous de 17 a 18.30 h (7 sess i 3 sortides. inici 28 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Laura Benguerel
Repassarem els personatges que han
marcat l’art del segle XVII: Velázquez,
Rembrandt, Vermeer ... A través de la
seva vida i producció entendrem el seu
procés creatiu d’una manera acurada
i alhora podrem submergir-nos en el
fascinant Segle d’Or de la pintura europea. Les entrades aniran a càrrec dels
participants

SEGLE XVIII: L’ESPANYA DELS
BORBÓ I L’ART
N

Dilluns de 10.30 a 12 h
(10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60 €
Professora: Laura Benguerel
Durant el segle XVIII, el model de monarquia absoluta va aconseguir imposar-se a Espanya sobre els interessos
dels diferents regnes peninsulars. L’art
estarà dominat per la presència d’artistes estrangers: Tiépolo, Rafael Mengs
... però, a finals de segle, irromprà amb
força la figura de Francisco de Goya,
que acabarà esdevenint un dels genis
de la pintura.

L’ART DELS SEGLES XVIII I
XIX: DEL NEOCLASSICISME AL
POSTIMPRESSIONISME
N

Dijous de 10 a 11.30 h (9 sess i 1 sortida.
inici 28 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Joan Ivern
Coneixerem els “ismes” de l’art des de
mitjans del segle XVIII fins al tombant de
segle XIX. Analitzarem la pintura, l’escultura i l’arquitectura de corrents artístics com el neoclassicisme, el romanticisme, el realisme, l’impressionisme i el
postimpressionisme.

EL ROMANTICISME: UN NOU
SENTIMENT ARTÍSTIC

N

Divendres de 17 a 18.30 h
(10 sess. inici 29 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Laura Benguerel
William Turner, Delacroix i Friedrich, entre d’altres, ens endinsaran en un moment pictòric que s’oposa al caràcter
encotillat de la pintura acadèmica, trenca les seves regles compositives i omple les obres amb una pinzellada lliure i
plena d’expressivitat.

L’EXPRESSIONISME ALEMANY.
L’ART D’ENTREGUERRES
N

Dilluns de 17 a 18.30 h
(10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60 €
Professora: Carmina Vivas
Estudiarem el moviment expressionista
d’avantguarda que s’origina a Dresden
el 1910 amb el grup “Die Brüke”, amb
Kirchner, Bleyl o Rottluff, i el moviment
berlinès “Der Blaue Reiter”, amb autors
com Kandinsky, Franz Marc o Paul Klee.
També analitzarem la tercera objectivi-

tat “Neue Sachlichkeit”, amb representants com Otto Dix i George Grosz. Per
últim, ho completarem amb un cop d’ull
a la seva influència en els expressionistes francesos.

LES TENDÈNCIES
DE L’ART ACTUAL

N

Dimecres de 18.30 a 20 h (8 sess i 2 sortides. inici 27 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Joan Ivern
Descobrirem els camins de l’art des
de mitjans del segle XX fins als nostres
dies. Coneixerem el context cultural,
polític, filosòfic i social que acompanya
moviments i tendències artístiques. Comentarem l’actualitat de l’art i realitzarem visites a exposicions d’art contemporani.

L’ART I LA REVOLUCIÓ. ENTRE
TESTIMONI I PROPAGANDA N

Dimarts de 18 a 19.30 h
(10 sess. inici 26 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Eduard Cairol
Explorarem les correspondències entre
art, literatura, història, pensament, etc.,
a propòsit d’un determinat tema o episodi històric. En aquest taller, coincidint
amb la celebració del centenari de la
Revolució Russa, revisarem les relacions entre l’art i les diferents revolucions
polítiques dels segles XIX i XX.

COM LLEGIR UN QUADRE
Dimecres de 18.30 a 20 h
(10 sess. inici 27 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Mariona Millà
Un viatge per la pintura per aprendre a
interpretar les obres d’art, valorar-les i
gaudir-ne. Analitzarem les tècniques,
les formes, els símbols i els temes
d’obres d’època antiga i moderna, amb
una visió que parteix de la pràctica artística.

VIATGI A LES PROPERES
EXPOSICIONS
Dimarts de 10 a 12 h (7 sess. inici 3 oct.)
Dimecres de 10 a 12 h (7 sess. inici 4 oct.)
Divendres de 10 a 12 h (7 sess. inici 6 oct.)
Divendres de 17 a 19 h (7 sess. inici 6 oct.)
Professora: Pilar Rueda
Dimarts de 17 a 19 h (7 sess. inici 3 oct.)
Dimecres de 17 a 19 h (7 sess. inici 4 oct.)
Professora: Rosa Tarroja
Dimarts de 11 a 13 h (7 sess. inici 3 oct.)
Dijous de 10 a 12 h (7 sess. inici 5 oct.)
Preu: 69,62 €
Professora: Gemma Rovira
Descobrirem museus, galeries d’art i el
patrimoni de Barcelona a través de visites a les millors exposicions de la ciutat.
Les entrades aniran a càrrec dels participants.
LITERATURA

LES GRANS NOVEL·LES DE TOTS
ELS TEMPS
N

Dimarts de 10.30 a 12 h
(10 sess. inici 26 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Mireia Companys
Analitzarem i comentarem algunes de
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les millors novel·les de la literatura universal per gaudir del plaer de la lectura,
compartir les emocions que susciten i
descobrir els recursos narratius i el context que les sustenten.

GEOGRAFIES LITERÀRIES: ELS
PAISATGES DE L’ESCRIPTOR N

Dimarts de 10 a 11.30 h
(10 sess. inici 3 oct.) Preu: 74,60 €
Professora: Margarida Codina
La literatura esdevé sempre en un espai,
mític o real. Molts escriptors creen un
món fantàstic en llibres utòpics i distòpics (Thomas More, Aldous Huxley);
d’altres reinventen el propi (Macondo
de García Márquez, Región de Juan Benet). Explorarem fins a quin punt es pot
establir una relació entre el lloc d’origen
i l’obra escrita i quines relacions s’estableixen entre l’espai físic i l’espai literari.
Com sempre, a través de lectures d’autors i autores de tots els temps i de tota
la geografia.

LA GRAN NOVEL·LA AMERICANA
DEL SEGLE XX
N

Dimarts de 20 a 21.30 h
(10 sess. inici 26 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Ricardo Baixeras
La història de la novel·la als Estats Units
és una història fascinant. A partir de la
lectura d’algunes de les ficcions americanes més rellevants del segle XX,
descobrirem de quina manera els novel·
listes americans del convuls segle XX
han contribuït a la construcció del mite
de la “Gran Novel·la Americana”.

TALLER DE POESIA: LLEGIR,
ESCOLTAR I…

N

Dilluns de 18.30 a 20 h
(10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60 €
Professor: Josep Pedrals
Què està passant a la poesia actual?
Com s’expressen els poetes, avui dia?
Fem una ullada a algunes formes de
lectura i d’escriptura que s’agiten pel
primer quart del segle XXI, gaudim-les
i comentem-les, esbrinem-ne la fortuna
i la força, la gràcia i la repulsió, i provem
de trobar camins transitables en aquesta densa cruïlla.

TEATRE ACTUAL: LA FUNCIÓ ÉS
A PUNT DE COMENÇAR
N

Dijous de 19.30 a 21 h
(8 sess. inici 5 oct.) Preu: 59,68 €
Professora: M. Lluïsa Gasulla
T’agrada el teatre? Vols estar al dia de la
programació a les sales? Compartirem
l’afició al teatre i gaudirem en profunditat de la cartellera teatral de Barcelona.
Llegirem, analitzarem i comentarem algunes de les obres que es programin al
llarg del trimestre als teatres de la ciutat i les anirem a veure en grup fora de
l’horari del curs. Les entrades aniran a
càrrec dels participants.
CINEMA

OBRES MESTRES DE LA
HISTÒRIA DEL CINEMA
Dilluns de 19.30 a 21 h
(10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60 €
Professor: Julio Lamaña de la Fed.
Catalana de Cineclubs
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Visionarem cinc films fonamentals de la
història del cinema i els comentarem a
classe després d’una breu introducció
sobre alguns aspectes tècnics, de llenguatge i formals que ens serviran com a
clau de lectura.

GRANS DIRECTORS DELS
CINEMA CLÀSSIC

N

Dijous de 11.30 a 13 h
(10 sess. inici 28 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Enric Ros
Coneixerem l’obra de deu grans directors que, amb la seva obra, van contribuir a sedimentar l’estil de l’anomenat
classicisme cinematogràfic. Des de pioners com Griffith a creadors amb un important rerefons social com King Vidor,
passant per mestres indiscutibles com
John Ford o Franc Capra. La majoria
d’ells van tenir carreres llargues, en les
quals van crear obres mestres en gèneres com el western, el melodrama o la
comèdia, que analitzarem en profunditat a cadascuna de les sessions.

MITES, GRANS MOMENTS I
FORMES DEL CINEMA

N

Dijous de 18.30 a 20 h
(10 sess. inici 28 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Alexis Racionero
Des del cicle de cinema de terror de la
Universal fins el New Hollywood dels
setanta. Mites com Kubrick, Al Pacino
o Garbo. El suspens, el flashback, la
càmera en mà...Tot això i més és el que
veurem en aquest taller per entendre el
cinema des de diferents punts de vista,
combinant història, actors i elements
fonamentals de la gramàtica cinematogràfica.

CINEMA D’AVUI: GRANS NOMS I
TENDÈNCIES
N
Dimarts de 18.30 a 20 h
(10 sess. inici 26 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Judith Vives
Recorrerem diferents estils del cinema
que es fa avui en dia per així entendre
els seus ritmes i les seves característiques. Visionarem fragments de pel·
lícules recents d’estils molt diferents:
des del cinema comercial i d’entreteniment passant pel cinema d’autor, el
cinema postmodern i el cinema de no
ficció, sense oblidar el cinema fet per
dones i les cinematografies emergents.
Posarem l’accent en els autors de referència i les noves tendències tant artístiques com de consum del cinema.

COM LA VIDA: EL CINEMA BASAT
EN FETS REALS
N
Dimarts de 20 a 21.30 h
(10 sess. inici 26 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Òscar Pérez de la Fed.
Catalana de Cineclubs
Des dels seus orígens, el cinema s’ha
inspirat en fets reals per construir les
seves històries. La gran pantalla pot
convertir un incident aparentment insignificant en una faula universal, o un
episodi històric mundial en un relat intimista i proper. Però quina és la part real

i quina la part fictícia? On està la línia
que separa la invenció de la mentida?
Debatrem cinematografies, gèneres i
directors que s’han nodrit d’allò verídic
per donar forma als seus films.

ANÀLISI I CRÍTICA
CINEMATOGRÀFICA

N

Dimecres de 17 a 18.30 h
(10 sess. inici 27 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Enric Ros
Junts recorrerem alguns dels grans moments de la història del cinema, debatent i analitzant l’estil, el llenguatge cinematogràfic, els significats ocults i l’ús
de símbols i icones de diferents autors
i moviments cinematogràfics, des dels
temps de Griffith al cinema d’avui. En
el nostre taller d’anàlisi i crítica hi haurà
espai pel cinema de països, èpoques i
gèneres ben diversos.

ANEM AL CINEMA
Divendres de 20 a 21.30 h
(5 sess. inici 29 set.) Preu: 37,30 €
Professor: Julio Lamaña de la Fed.
Catalana de Cineclubs
Coneixerem la diversitat d’oferta cinematogràfica de Barcelona i aprendrem
a tenir una orientació crítica. Veurem
films de diferents estils que anirem comentant al llarg de les sessions. Les
sessions seran quinzenals. Les entrades
aniran a càrrec dels participants.
MÚSICA

INTRODUCCIÓ AL LLENGUATGE
MUSICAL: APRÈN A LLEGIR UNA
PARTITURA
N
Dilluns de 17 a 18.30 h
(10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60 €
Professora: Marta Vigo
Ens endinsarem en l’apassionant món
del llenguatge musical, només calen
ganes d’aprendre! Llegir música escrita
sobre el paper és tant o més fàcil que
llegir un text. Si en vols aprendre aquest
és el teu taller.

ELS SECRETS DE LA MÚSICA

N

Dimarts de 17 a 18.30 h
(10 sess. inici 26 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Rosa M. Ortega
La música forma part de les nostres vides. No es veu, no es pot tocar, no ocupa espai i tanmateix el seu poder d’emocionar-nos o commoure’ns és il·limitat.
Però què és la música? Mitjançant audicions aprendrem a descobrir la música i
els seus secrets.

APROXIMACIÓ AL MÓN DE LA
MÚSICA
Dijous de 10 a 11.30 h
(10 sess. inici 28 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Francesc Conesa
Una panoràmica dels aspectes fonamentals de la música: els estils i períodes històrics, els grans compositors, les
grans obres des de Bach fins a la música de cinema, passant per les simfonies
de Beethoven o les òperes de Mozart.

HISTÒRIA DE LA MÚSICA: DEL
CANT GREGORIÀ AL BARROC
Dimecres de 20 a 21.30 h
(8 sess. inici 4 oct.) Preu: 59,68 €
Professor: Joan Vives
Un recorregut per la història de la música, des de la monodia i la polifonia
medievals, les escoles polifòniques europees del Renaixement fins al gran moment del barroc amb l’òpera i la música
instrumental.

ENTENDRE L’ÒPERA
Dilluns de 20 a 21.30 h
(10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60 €
Professor: Francesc Conesa
Un viatge fascinant per l’òpera a través
d’obres mestres del gènere. Coneixerem les claus per comprendre l’òpera i
gaudir-ne plenament. La selecció inclou
algunes de les peces programades a la
temporada del Liceu.

ESCOLTANT JAZZ. GAUDEIX
DELS GRANS MOMENTS

N

Dimecres de 20 a 21.30 h
(10 sess. inici 27 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Publio Delgado
A través de l’escolta de les grans peces
del jazz, trobarem un espai per aprendre a gaudir-ne i comprendre’l, dels dels
inicis a la Nova Orleans del s.XIX fins
al Nova York del s.XXI. Analitzarem les
característiques rítmiques i melòdiques
de cada estil, ragtime, bebop, cooljazz,
funky... Coneixerem els artistes més
influents: Monk, Duke, Miles, Sinatra,
Benny Goodman, Louis Armstrong,
Jaco Pastorius...Veurem també, la influència del jazz en altres disciplines com
la literatura, pintura o el cinema
CIÈNCIA, NATURA I TECNOLOGIA

MATEMÀTIQUES PER
ENTENDRE EL MÓN

N

Dijous de 18.30 a 20 h
(10 sess. inici 28 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Manel Sol de FEEMCAT
Les matemàtiques són presents a pràcticament tots els àmbits de la nostra
vida, però paradoxalment no són visibles. Mostrarem que saber-ne una
mica més ens pot ajudar a comprendre
millor el món que ens envolta i a prendre decisions que ens poden ajudar a
viure millor. A través de casos pràctics
i d’exemples que podem trobar a la vida
quotidiana tractarem d’analitzar situacions on les matemàtiques juguin un
paper important com per exemple, el
càlcul de préstecs i hipoteques, representació en situacions d’atzar, estadístiques, l’espai i la forma etc . Un taller que
aixecarà passions!

HISTÒRIES DE CIÈNCIA
(SENSE FICCIÓ)

N

Dijous de 16.30 a 18 h
(10 sess. inici 28 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Òscar Montero del
CEHIC-UAB
Veurem, a través de diversos esdeveniments científics, analitzats des de la
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història, la transformació que ha patit
la ciència al llarg del temps i l’impacte
d’aquests canvis sobre el nostre present
i, potser, sobre el nostre futur immediat.
Temes d’actualitat com el canvi climàtic, la Big Science i la Small Science,
els límits de la ciència, el poder, l’estat
i la religió, i l’antropologia criminal tenen
la seva contraposició i basament en els
sabers hermètics, en la interpretació
medieval d’Aristòtil i més enllà encara,
en el babilonis, el grecs o els perses

EL CERVELL. UN VIATGE A LA
MÀQUINA MÉS COMPLEXA N

Dimecres de 17 a 18.30 h
(10 sess. inici 27 set.) Preu: 74,60 €
Professors de l’Institut de Neurociències UB
Són moltes les qüestions que en els darrers anys s’han modificat en el coneixement i estudi del cervell humà. Tant és
així que algú pot creure que estem a
prop de saber del tot el que succeeix
dins del nostre cervell. La veritat és
que no és ben bé així. Queda molt per
saber i aprendre. Mitjançant diferents
ponències divulgatives es mostraran els
resultats i novetats que ens faran entrar
en les propietats i característiques del
cervell humà. Temes com les funcions
cognitives, o com funciona la memòria o
que fa el cervell quan no fem res seran
alguns dels temes que es tractaran.

NEUROCIÈNCIA I EDUCACIÓ

N

Dimarts de 20 a 21.30 h
(10 sess. inici 26 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Elisabet Font
El cervell és una màquina altament
complexa que consumeix el 20% de la
nostra energia i que ens ha permès evolucionar i adaptar-nos al medi a través
de l’aprenentatge constant. Però n’obtenim el màxim potencial? Coneixem els
mecanismes concrets que influeixen en
l’aprenentatge i la memòria? La neuroeducació ens apropa a aquestes i altres
preguntes amb l’objectiu de dissenyar
i posar en pràctica metodologies i espais d’aprenentatge més eficients. Taller
adreçat a tothom que vulgui conèixer el
funcionament del cervell per aplicar-ho
a l’àmbit professional de l’educació o al
propi procés d’aprenentatge en qualsevol àmbit.

ASTRONOMIA I MITES DE LA NIT
Dilluns de 18.30 a 20 h
10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60 €
Professor: Marc Boqué
Aprendrem les nocions bàsiques d’astronomia per conèixer i observar l’univers
i ens aproparem al món de les constel·
lacions, des dels relats mitològics i també des del punt de vista científic.

INICIACIÓ AL SENDERISME
Divendres de 17 a 18.30h (7 sess i 1 sortida. Inici 6 oct.) Preu: 74,60 €
Professora: Irene Rivas de Cordada
El senderisme ens permet descobrir el
nostre territori i apropar-nos a la natura d’una manera activa. Adquirirem els
coneixements necessaris per practicar
senderisme amb seguretat i gaudir ple10

nament de totes les seves possibilitats.
Ens centrarem en els beneficis del senderisme, les pautes i eines d’orientació
o la prevenció dels riscos. La sortida es
realitzarà un dissabte al matí.

INICIACIÓ A LA ROBÒTICA
Dimecres de 18.30 a 20 h (10 sess. inici
27 set.) Preu: 74,60 € Amb suplement
Professora: Anna Serra d’Aprentik
Ens endinsarem en un dels camps més
apassionants de l’enginyeria: la robòtica. A partir d’uns conceptes bàsics, uns
coneixements senzills de programació,
muntatge i funcionament de sensors,
podrem crear autèntics robots amb funcions sorprenents. Aconseguirem que
el que passi a la pantalla també passi
sobre la taula a partir d’una eina de programació molt intuïtiva. Perquè crear
robots no té edat!

INTRODUCCIÓ A LA
CRIMINOLOGIA

N

Dijous de 20 a 21.30 h
(10 sess. inici 19 oct.) Preu: 74,60 €
Professora: Sara Cervelló
Ens introduirem en l’apassionant món
de la criminologia i la seva evolució.
Veurem quins són els factors de risc que
poden ser determinants en la formació
d’una personalitat criminal o delictiva:
factors psicològics, ambientals i/o biològics que influeixen. Posarem exemples concrets que han tingut ressò a
nivell nacional i internacional. Si ets un
amant de les novel·les de misteri, aquest
és el teu taller!
SALUT I CREIXEMENT PERSONAL
PSICOLOGIA

COACHING DE LES EMOCIONS
Dilluns de 17 a 18.30 h
(10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60 €
Professora: Carme Boo
El coaching és una eina pràctica per
apropar-nos a l’autoconeixement. En
aquest taller treballarem les emocions
principals i com gestionar-les a través
d’aquesta metodologia, per tal de millorar la nostra vida i l’autoestima a través
d’aprendre, dissenyar, decidir i saber
planificar les nostres metes.

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL
I RESILIÈNCIA: APRENDRE DE
LES ADVERSITATS
N

Dijous de 10 a 11.30 h
(10 sess. inici 28 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Elena Ramírez
Aprendre a fer front, escoltar, observar
i experimentar les adversitats des de la
intel·ligència emocional ens permetrà
viure totes les nostres experiències,
ja siguin difícils o agradables, de forma més conscient i sana. Tothom pot
aprendre sobre la resiliència i sobre la
gestió de les seves emocions i fer de
l’adversitat un repte abordable.

GESTIONAR LES NOSTRES PORS
Dimarts de 12 a 13.30 h
(10 sess. inici 26 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Elena Ramírez
La por és una emoció freqüent i normal
que ens acompanya al llarg de la nostra
trajectòria vital. En molts moments de la
nostra vida pot limitar-nos i condicionar
les nostres decisions. Aprendre a gestionar-la de forma sana, ens ajudarà a
triar, viure i gaudir d’itineraris vitals més
saludables i lliures.

CONSCIÈNCIA I CREIXEMENT
PERSONAL
Dilluns de 10 a 11.30 h (
10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60 €
Professora: Carme Boo
El creixement personal està directament
relacionat amb sentir-se plenament
conscients. Saber quins són els nostres patrons de comportament i veure
com repetim les mateixes realitats, tot
i que no ens aportin satisfacció, és un
element important en el desenvolupament de l’autoestima. Entendre com la
ment pot crear la realitat és una de les
qüestions a treballar per poder treballar
el nostre creixement personal.

AUTOESTIMA I BENESTAR
PERSONAL

N

Dilluns de 18 a 19.30 h
(10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60 €
Professora: Núria Costa
La forma com ens relacionem amb el
món i amb les persones que ens envolten, està íntimament connectada amb
la forma en què ens relacionem amb
nosaltres mateixos. Revisarem aspectes com l’autocura i l’autoestima, així́
com les habilitats bàsiques per comunicar-nos i relacionar-nos amb els altres,
per millorar els nostre benestar en la
línia del creixement personal.

ENEAGRAMA: UNA EINA PER A
L’AUTOCONEIXEMENT
N
Dimecres de 20 a 21.30 h
(10 sess. inici 27 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Núria Costa
Acostumeu a ensopegar sempre amb la
mateixa pedra? Sovint aquest fet es deu
a un desconeixement del propi caràcter
i de les conseqüències que té per a un
mateix el propi entorn. Farem un viatge
exploratori a través de les nou tipologies
de caràcters que proposa l’eneagrama
amb l’objectiu de desenvolupar una
consciència més profunda de la personalitat i poder construir així una posició
més saludable en les relacions. Us atreviu a conèixer-vos una mica més?

PSICOLOGIA SISTÈMICA: DE LA
FAMÍLIA AL MÓN
N
Dimarts de 17 a 18.30 h
(10 sess. inici 26 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Núria Costa
Les persones formem part de diferents
sistemes com la parella, la feina o les

amistats. Donat que la família és el nostre sistema primari, influeix significativament en les nostres relacions. Treballarem la connexió entre els rols familiars i
les pautes de relació actuals per construir una posició més autònoma i saludable, prevenint així relacions tòxiques.

MINDFULNESS PER VIURE
PLENAMENT
Divendres de 10.30 a 12 h
(10 sess. inici 29 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Lola González d’Espai
Psikos
Dissabte d’11.30 a 13.30h
(7 sess. inici 7 oct.) Preu: 69,62 €
Professora: Raquel de Lara
Desenvoluparem els recursos interns
que permeten viure la vida amb plenitud,
gaudint d’un major benestar, energia i
entusiasme. Alternarem pràctiques de
meditació i ioga guiades amb elements
teòrics del coneixement de la ment.

CINEMA & COACHING

N

Dijous de 18 a 19.30 h
(10 sess. inici 28 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Natàlia Pomar
Farem un exercici d’autoconeixement a
través de diferents pel·lícules que ens
serviran per treballar temes com les
pèrdues i el dol, les actituds positives
i la resiliència vital, els valors personals
o la gestió emocional. A l’inici del taller
es proporcionarà el llistat de pel·lícules
que cada participant haurà de visionar
pel seu compte abans de la sessió corresponent.

COACHING CORPORAL
Divendres de 17 a 18.30 h
(10 sess. inici 29 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Ana Chavarrías
A través d’un procés de coaching la
persona contacta, pren consciència i
aprofundeix en el coneixement d’ella
mateixa. Abordarem aquest autoconeixement a través d’un treball corporal i
de consciència que facilita la connexió
amb el cos i l’energia vital. A través del
moviment vital expressiu trobarem un
espai per retrobar-nos amb nosaltres
mateixos i amb els altres des del goig
i el no judici. Un espai per posar-se en
moviment, per baixar al cos, per deixar
anar bloquejos i tensions, estar en el
present i fluir.

COACHING I PNL PER UNA
COMUNICACIÓ EFICIENT
Dilluns de 20 a 21.30 h
(10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60 €
Professora: Eva M. Sánchez
Proporcionarem coneixements, eines i
experiències per millorar les habilitats
de comunicació en qualsevol àmbit de
la vida, ja sigui personal o professional.
Ser conscients de com ens comuniquem amb nosaltres mateixos i amb els
altres ens permetrà identificar àrees de
millora i dissenyar accions enfocades a
un procés comunicatiu eficient que fomenti relacions positives i constructives
en les nostres relacions humanes.
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LA COMUNICACIÓ EFECTIVA:
UNA EINA PER A LA
GESTIÓ DELS CONFLICTES
EMOCIONALS
N

Dimecres de 10 a 11.30 h
(10 sess. inici 27 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Pilar Cases
Les relacions amb els altres són un
element bàsic per al benestar emocional de les persones de qualsevol edat.
És un vincle dinàmic que pot esdevenir harmònic o trencar-se per diverses
causes i en el que intervenen els estats
emocionals. Reflexionar sobre la relació
entre els propis sentiments i emocions
i la seva incidència en el tracte amb els
altres afavoreix una comunicació efectiva i afectiva.

LA MEMÒRIA: UNA CAPACITAT
QUE PODEM MILLORAR
Dilluns de 10 a 11.30 h
(10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60 €
Dimecres d’11.30 a 13 h
(10 sess. inici 27 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Pilar Cases
Què és la memòria? Quins tipus de memòria hi ha? Quins factors poden influir
en la seva davallada? Plantejarem estratègies i pautes fàcils per mantenir i treballar la nostra capacitat memorística.
SALUT

NUTRICIÓ I DIETÈTICA:
L’ALIMENTACIÓ
COM A MEDICINA

N

Dijous de 16.30 a 18 h
(10 sess. inici 28 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Alfons Aguilera
Adquirirem els coneixements necessaris per fer de la nostra alimentació la
nostra medicina i treballarem conceptes
bàsics de nutrició per tal de valorar i
confeccionar menús saludables. Aprèn
a alimentar-te de forma conscient, sana
i equilibrada per millorar la teva salut!

ELS ALIMENTS QUE ENS CUREN
Dimecres de 18.30 a 20 h
(10 sess. inici 27 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Victòria Garcia
Se sap que l’alimentació es una peça clau
en la prevenció de moltes malalties. Coneixerem els efectes curatius que sobre el
nostre organisme tenen alguns aliments
anomenats terapèutics, les seves propietats nutricionals i els beneficis dels canvis
vitals que ens poden arribar a generar.

COACHING NUTRICIONAL
Dijous de 20 a 21.30 h
(10 sess. inici 28 set.) Preu: 74,60 €
Professores: Núria Baulies i Victòria
Garcia
Aprendrem quines són les pautes nutricionals que ens permetran una alimentació que ens ajudarà a mantenir-nos
sans i a prevenir malalties. Des de la metodologia del coaching i amb exercicis
pràctics, ens introduirem en un procés
de canvi on integrarem els conceptes
i millorarem els resultats no només a
nivell nutricional, sinó també en molts
altres aspectes.
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INTRODUCCIÓ A LA
FITOTERÀPIA
Dimecres de 10 a 12 h (8 sess. inici 4 oct.)
Preu: 79,57 € Amb suplement
Professor: José Herrero de Cos
Coop. de Salut
Ens introduirem en el món de les plantes
medicinals, dels seus principis actius i
dels seus usos, així com de diferents
preparats que podem elaborar. Ens centrarem en les plantes relacionades amb
l’època del fred: sistema respiratori, defenses, mal d’orella, sistema digestiu,
circulació, estrès...

DEFENSES I SISTEMA
IMMUNOLÒGIC DES DE LA
MEDICINA INTEGRATIVA

ajuden a alliberar tensions, asserenar-nos i calmar la nostra ment en profunditat.

Dimecres de 16.30 a 17.45 h
(11 sess. inici 27 set.) Preu: 68,38 €
Professora: Kazuko Onkai

RELAXACIÓ I MEDITACIÓ

El tai-txí és una antiga art marcial xinesa que comporta la pràctica d’exercicis
senzills, suaus i relaxants, sincronitzant
la respiració amb el moviment i la concentració.

Dimecres de 14 a 15 h
(11 sess. inici 27 set.) Preu: 54,70 €
Professora: Milagros Martín
La relaxació ens permet assossegar
la ment, ampliar la consciència i reduir tensions. La meditació sorgeix d’un
bon estat de relaxació i la seva pràctica
ens permet millorar l’atenció, la concentració i la comprensió.

IOGA

Dilluns de 18.30 a 20 h
(10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60 €
Professors de Cos Coop. de Salut
Aprendrem a com tenir una bona cura
del nostre sistema immunitari com a
pilar principal de la nostra adaptació
biològica i salut global. Partirem de la
visió i de les eines que ens ofereixen
la medicina convencional, la medicina
tradicional xinesa, la medicina natural,
l’osteopatia, la nutrició i dietètica i la
psicoteràpia.

Dilluns d’11.30 a 12.45 h
(12 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60 €
Dimecres de 15 a 16.30 h
(10 sess. inici 27 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Edel Cases
Dimecres de 10 a 11.30 h
(10 sess. inici 27 set.) Preu: 74,60 €
Divendres de 12 a 13.30 h
(10 sess. inici 29 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Teresa Cortada
El hatha ioga es basa en un conjunt de
tècniques per mantenir la salut i el benestar a nivell físic i psicològic a través
de postures o asanes.

INICIACIÓ A L’OSTEOPATIA

IOGA I MEDITACIÓ

N

Dimecres de 16.30 a 18 h (
10 sess. inici 27 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Lorena Martín de Cos
Coop. de Salut
L’osteopatia és una teràpia que facilita al
nostre cos retornar a l’equilibri natural.
Repassarem els principis bàsics de l’osteopatia i aprendrem tècniques senzilles
que ens permetran identificar i alleujar
petites dolències que ens afecten en el
dia a dia i que podrem aplicar a nosaltres mateixos o a persones del nostre
entorn.

REEDUCACIÓ VISUAL.
MÈTODE BATES
Dijous de 17 a 18.30 h
(10 sess. inici 28 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Orit Kruglansky de Cos
Coop. de Salut
Per què ens hem de resignar a portar
ulleres o lents de contacte tota la vida?
El mètode Bates ens ajuda a millorar la
vista i a fer-ne un ús més adequat. Està
especialment indicat en casos de miopia, hipermetropia, astigmatisme, vista
cansada i estrabisme.
ACTIVITAT FÍSICA

TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ I
RESPIRACIÓ
Dimarts de 10.30 a 12 h
(10 sess. inici 26 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Victòria Soler
La respiració i la relaxació són dues
tècniques de gran poder a l’hora de
produir canvis reals i duradors en el
nostre estat físic, mental i emocional.
L’una i l’altra es potencien i juntes ens

Dilluns de 18.30 a 20 h
(10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60 €
Professora: Anna Rabanal
Combinarem hatha ioga i meditació per
assolir una connexió profunda amb el
nostre cos i prendre consciència del
moment present a través de la respiració. L’objectiu serà l’observació física,
emocional i espiritual del nostre ésser
i aconseguir un major benestar a tots
els nivells.

VIRA IOGA

N

Dimarts de 18.30 a 20 h
(10 sess. inici 26 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Arjuna
Practicarem un sistema de ioga que
pren com a base el hatha ioga en el seu
estat més tradicional fusionat amb les
arts marcials. És a través de les transicions cap a les asanes o postures, on
es treballaran els moviments propis de
les arts marcials. Aquesta fusió ens
proporcionarà els beneficis del ioga, de
les arts marcials, alhora que prendrem
consciència de la nostra força interior.

OFFICE IOGA
Dijous de 14 a 15 h
(11 sess. inici 28 set.) Preu: 54,70 €
Professora: Edel Cases
Fes un parèntesi en el teu dia a dia per
sentir-te renovat i amb la ment clara.
Elimina l’estrès, les tensions acumulades, els dolors i les molèsties que apareixen després de moltes hores davant
l’ordinador.

TAI-TXÍ
Dilluns de 10 a 11.15 h
(12 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60 €
Professora: Gemma Sunaya

TXI-KUNG
Dilluns de 15.30 a 16.45 h
(12 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60 €
Professora: Gianella Legnani
Aquesta pràctica mil·lenària, originària
de la Xina, es defineix com el treball
de l’energia interna. A través del moviment aconseguirem millorar la qualitat
de la nostra energia vital, enfortirem
els òrgans interns, exercitarem articulacions i músculs i aprendrem a relaxar
cos i ment.

ESTIRAMENTS
I ESQUENA SANA

N

Dimecres de 14 a 15 h
(11 sess. inici 27 set.) Preu: 54,70 €
Professora: Carmen Chito
Farem una sèrie d’exercicis que ens
ajudaran a corregir la postura, flexibilitzar músculs i tendons, aconseguir
més harmonia en els moviments i
prendre consciència del propi cos i el
seu moviment.

PILATES
Dimarts de 14 a 15 h
(13 sess. inici 26 set.) Preu: 64,65 €
Professora: Carmen Chito
Dijous de 12.30 a 13.45 h (11 sess. inici
28 set.) Preu: 68,38 €
Professora: Alexandra Cervera
Dissabte de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 30
set.) Preu: 74,60 €
Professora: Janine Machado
Un sistema d’exercicis enfocats a potenciar la flexibilitat del cos, tonificant
els músculs, enfortint-los i estirant-los,
per afavorir una bona postura, més control i la precisió dels moviments.

IOGUILATES
Dimarts de 12 a 13.30 h
(10 sess. inici 26 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Cristina Magrané
Amb la combinació de ioga i pilates enfortirem, flexibilitzarem i tonificarem tota
la musculatura corporal. Afinarem i reforçarem la zona abdominal mitjançant
exercicis relaxats amb els quals aprendrem a gaudir de cada moviment. També ens servirà per alinear les articulacions i corregir els mals hàbits posturals.

HIPOPILATES
Dimarts de 17 a 18.15 h
(12 sess. inici 26 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Janine Machado
Combina exercicis actius de gimnàstica
hipopressiva amb posicions i tècniques
del mètode Pilates per millorar la postura corporal, els problemes d’esquena i
reforçar i reduir el perímetre abdominal.
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GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA
Dimecres de 10 a 11.15 h
(11 sess. inici 27 set.) Preu: 68,38 €
Dimecres d’11.30 a 12.45 h
(11 sess. inici 27 set.) Preu: 68,38 €
Professora: Alba Garcia de RAP
Barcelona
La gimnàstica abdominal hipopressiva
redueix el perímetre abdominal aportant millores a nivell estètic, postural i
funcional. Treballarem la faixa abdominal tenint cura de l’esquena i prevenint
problemes relacionats amb el sòl pelvià.

BALETONIC

EXPRESSIÓ I CREATIVITAT
ESCRIPTURA

FOTOGRAFIA BÀSICA
Dilluns de 18 a 19.30 h (9 sess i 1 sortida.
inici 2 oct.) Preu: 74,60 €
Professora: Adriana Olsina
Dimarts d’11.30 a 13 h (9 sess i 1 sortida.
inici 26 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Ricard Badia
Una introducció al món de la fotografia
digital per conèixer tots els seus avantatges, com funciona la càmera i quins
són els conceptes bàsics per fer unes
bones preses. Taller per aprendre el funcionament de la càmera reflex digital. La
sortida fotogràfica pot no coincidir amb
el dia habitual del taller.

amb llum artificial. També treballarem
amb el flaix com a eina complementària.
La sortida fotogràfica pot no coincidir
amb el dia habitual del taller.

FOTOGRAFIA URBANA

N

Dissabte de 10 a 13 h (2 sess i 3 sortides. inici 4 nov.) Preu: 74,60 €
Professora: Kati Riquelme
Us convidem a observar l’entorn quotidià de la ciutat, a capturar la realitat per
enregistrar moments fugaços del nostre
voltant. Aprendrem a mirar i fotografiar
activitats de la nostra vida diària i que
reflecteixen fragments insòlits de la societat en què vivim.

INSTAGRAMERS D’ÈXIT!
Dilluns de 19.30 a 21 h (7 sess i 1 sortida.
inici 9 oct.) Preu: 59,68 €
Professor: Jordi Cirach
Vols gestionar Instagram de forma estratègica i professional per treure’n el màxim profit? Coneixerem les accions de
màrqueting més rellevants, aprendrem a
mesurar l’impacte de les publicacions i
sabrem quins continguts publicar o com
dominar les eines digitals i tècniques fotogràfiques més importants. La sortida
pot no coincidir amb l’horari habitual del
taller. La sortida pot no coincidir amb
l’horari habitual del taller.
TEATRE

TÈCNIQUES FOTOGRÀFIQUES

ESCRIPTURA CREATIVA
Dijous de 17 a 18.30 h
(10 sess. inici 28 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Mónica Solanas
Desenvoluparem l’estructura, l’ambientació, els personatges, els diàlegs,
l’acció i trobarem el nostre estil personal
a l’hora d’escriure. Connectarem amb la
nostra creativitat, posarem en pràctica
tècniques narratives bàsiques i treballarem l’ús correcte del llenguatge com a
eina essencial de l’escriptura.

L’ART D’INVENTAR HISTÒRIES
Dimecres de 10.30 a 12 h
(10 sess. inici 27 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Raquel Picolo
Ens centrarem en la creativitat i la construcció de la història. L’objectiu serà superar el bloqueig per aconseguir textos
més espontanis i originals. Aprendrem
tècniques per generar i desenvolupar
històries i descobrirem els secrets de
l’storytelling.

N

Dimarts de 18.30 a 20 h
(10 sess. inici 26 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Anna Marcet
T’agrada escriure? Et costa trobar
temps per posar-t’hi? O potser et costa
trobar idees? Et quedes encallat a mig
relat? En un ambient distès aprendrem
exercicis per disparar la creativitat,
afrontar la pàgina en blanc i ser capaços
de redirigir un relat que no avança.
14

Dijous de 20 a 21.30 h
(10 sess. inici 28 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Jordi Cantavella
Tens una idea? Aprofita-la per escriure
una bona història. De la mà d’un escriptor professional treballarem la creativitat, les trames, els personatges, els
diàlegs i així aconseguirem les bases
d’una bona novel·la, segons el tipus de
gènere.
FOTOGRAFIA

Dilluns de 14 a 15 h
(12 sess. inici 2 oct.) Preu: 59,68 €
Dimecres de 18.30 a 20 h
(10 sess. inici 27 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Olga Ausejo
Aprèn els secrets d’aquesta disciplina
que fusiona exercicis de ballet amb pilates. És un entrenament de baix impacte
per a les articulacions, no aeròbic i que
tonifica tota la musculatura (cames, glutis, braços i centre del cos).

PER ON COMENÇO?
ESCRIPTURA DE RELATS

FES DE LES TEVES IDEES UNA
NOVEL·LA DE QUALSEVOL
GÈNERE

Dimarts de 18.30 a 20 h (9 sess i 1 sortida. inici 26 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Ricard Badia
Aprendrem a treballar les diferents
tècniques fotogràfiques que permet el
format digital. En concret treballarem
les tècniques d’arquitectura, natura, el
blanc i negre, la fotografia de viatges,
els filtres fotogràfics o la fotografia
panoràmica, entre d’altres. La sortida
fotogràfica pot no coincidir amb el dia
habitual del taller.

COM FER BONES
FOTOGRAFIES? ELS ERRORS
MÉS COMUNS
Dilluns de 16.30 a 18 h (8 sess i 2 sortides. inici 2 oct.) Preu: 74,60 €
Professora: Adriana Olsina
Saps quina velocitat utilitzar en cada
ocasió? No saps quan fer servir el flaix?
Vols millorar les fotografies de paisatges
o els retrats? Aprendràs a evitar i corregir
aquests i altres errors comuns en la fotografia. Les sortides fotogràfiques poden
no coincidir amb el dia habitual del taller.

FOTOGRAFIA NOCTURNA I AMB
POCA LLUM
N
Dimarts de 20 a 21.30 h (9 sess i 1 sortida. inici 26 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Ricard Badia
La nit és un dels millors moments per
captar fotografies: el joc de llums que
hi trobem ens permet experimentar amb
llargues exposicions. Aprendrem a resoldre situacions complexes amb la llum
nocturna per crear fotografies creatives

INTERPRETACIÓ TEATRAL
Divendres de 19 a 20.30 h
(10 sess. inici 29 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Júlia Reiffs
A partir de diferents tècniques que ens
permetran jugar i descobrir un gran ventall de possibilitats i recursos interpretatius, coneixerem més en profunditat el
món de l’actor, la creació d’un personatge i la posada en escena.

TALLER DE TEATRE:
EL JOC TEATRAL
Dijous de 18.30 a 20 h
(10 sess. inici 28 set.) Preu: 74,60 €
Professor: David Franch
Potenciarem la nostra creativitat i les
nostres habilitats personals, desenvoluparem la nostra imaginació, estimularem l’espontaneïtat, augmentarem la
percepció i la sensibilitat, tot reforçant la
nostra autonomia, l’autoestima i la personalitat. Els participants serem actors i
creadors alhora!

CREACIÓ ESCÈNICA EN EQUIP

N

Divendres de 17 a 19 h
(8 sess. inici 6 oct.) Preu: 79,57 €
Professor: Enric Ases
T’agradaria participar en la dramatúrgia,
la posada en escena i la interpretació
d’una peça curta de teatre? T’agradaria experimentar el vertigen, l’aventura
artística i humana que suposa fer-ho en
equip? Aquí podràs descobrir els mecanismes que fan possible que una idea
es converteixi en una realitat escènica
gracies al treball en col·lectiu.

VEU I CANT

LA VEU COM A EINA DE
TREBALL
Dilluns de 17 a 18.30 h
(10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60 €
Professora: Sandra Pujols
Proporcionarem les eines necessàries
perquè tot aquell qui ho vulgui, pugui
millorar la seva comunicació oral i optimitzar l’ús de la seva veu. Aprendrem
a tenir cura de la veu, a conèixer i identificar els hàbits nocius, adquirirem coneixements d’higiene vocal i una base
tècnica que ens permetran conèixer,
controlar i tenir més bona relació amb
la nostra veu.

TALLER DE CANÇÓ
Divendres de 10.30 a 12 h
(10 sess. inici 29 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Helena Cabo
Gaudirem de cantar en grup aplicant
eines bàsiques de tècnica vocal. Aprendrem a cantar cançons polifòniques
posant èmfasi en l’afinació, el ritme i les
dinàmiques musicals de cada tema.

JAZZ VOCAL
Dimarts de 20 a 21.30 h
(10 sess. inici 26 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Anna Ruggiero
Gaudirem de l’essència dels temes clàssics i més coneguts del jazz. Compositors i artistes com George Gershwin,
Duke Ellington i Cole Porter ens acompanyaran en aquesta aventura on descobrirem el plaer de cantar.
DANSA

BALLS DE SALÓ
Dimecres de 20 a 21.30 h
(10 sess. inici 27 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Pilar Pintor
Aprendrem a ballar rock and roll, pasdoble, bolero, txa-txa-txà, fox i tango. Ens
fixarem en les postures, en l’elegància
per ballar de forma natural i en diferenciar els ritmes.

BACHATA

N

Divendres de 20 a 21.30 h
(10 sess. inici 29 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Nayan Jaimes
Vols ballar aquest ritme originari de la
República Dominicana? Vine a gaudir
d’aquest ball sensual i posa’t en forma
a ritme de bachata. Ballarem en parella i
individualment.

BALLS LLATINS SENSE PARELLA
Dimecres d’11.30 a 13 h
(10 sess. inici 27 set.) Preu: 74,60 €
Professora: M. Elena Espinosa
Gaudeix dels balls més populars del
Carib, amb ritmes que són fruit del mestissatge americà. Aprendrem els passos
bàsics del merengue, la salsa o la bachata per ballar sense parella.
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BALLS EN LÍNIA
Dijous de 10 a 11.30 h
(10 sess. inici 28 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Blanca Cadena
Ballarem diferents ritmes coneguts,
com el rock, el vals, el tango, el twist o el
txa-txa-txa. A partir d’aquests balls, treballarem l’orientació espacial, la memòria i la coordinació motora. Vine a ballar
ritmes clàssics i moderns que podràs
practicar allà on vagis!

JAZZ STEPS: POSA’T EN FORMA
A RITME DE SWING
Dimarts de 20 a 21.30 h
(10 sess. inici 26 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Spank the baby
El xarleston és un ball individual que
sorgeix a Carolina del Sud amb anterioritat al lindy-hop. Es caracteritza pel
seu estil dinàmic, espectacular i divertit
i s’identifica amb els “bojos anys 20”.
Ideal per millorar l’agilitat i la coordinació i passar una bona estona!

BROADWAY JAZZ

N

Divendres de 18.30 a 20 h
(10 sess. inici 29 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Virginie Beraldo
Aprendrem coreografies inspirades en
alguns dels musicals més impactants i
famosos de la història de Broadway. A
partir dels passos més bàsics, treballarem l’actitud, la consciència i l’expressió corporal, la teatralitat i el sentit de
grup, tot incloent els seus elements més
característics, com ara el barret o les
cadires.

BOLLYWOOD
Dilluns de 20 a 21.30 h
(10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60 €
Professora: Rosalia Garcia
El bollywood és una dansa extreta de
les pel·lícules de la indústria cinematogràfica de l’Índia. Prové de la barreja de
les danses tradicionals del país i de les
influències del pop occidental.

DANCEHALL
Dijous de 20 a 21.30 h
(10 sess. inici 28 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Fleur Ajavon
Gaudiràs de l’essència d’aquest estil de
ball, originari de Jamaica, que es fusiona
amb la dansa africana, els ritmes del carib i passos de hip hop. Realitzarem coreografies molt vistoses i enèrgiques que
ens ajudaran a mantenir-nos en forma.
EXPRESSIÓ PLÀSTICA

APRÈN A DIBUIXAR
Dimecres de 19 a 21 h
(8 sess. inici 4 oct.) Preu: 79,57 €
Professora: Úrsula Uriach
Dijous de 17 a 19 h
(8 sess. inici 5 oct.) Preu: 79,57 €
Divendres de 10 a 12 h
(8 sess. inici 6 oct.) Preu: 79,57 €
Professora: Helena Basagañas
El dibuix és l’element essencial per introduir-se en el món de les arts plàstiques.
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Treballarem les formes acadèmiques del
dibuix i les seves diferents tècniques.
Ens iniciarem en la representació del natural amb elements com la llum, l’ombra,
el volum i la composició. El material anirà
a càrrec dels participants.

DIBUIX NATURALISTA

Si ja t’has iniciat en la pintura a l’oli i
vols conèixer altres maneres de pintar,
aprofundir més en les tècniques, millorar la composició d’una obra i construir
un llenguatge propi, aquest és el teu
taller! El material anirà a càrrec dels
participants.

Dimarts de 17 a 19 h (6 sess i 2 sortides.
inici 3 oct.) Preu: 79,57 €
Professora: Blanca Martí
Apropa’t a les tècniques d’observació i
dibuix de la natura, de plantes, animals
i paisatges. Combinarem les sessions
a l’aula amb el dibuix al natural i ens
centrarem en la representació de la botànica, el quadern de camp i l’esbós. El
material anirà a càrrec dels participants.
Les sortides poden no coincidir amb
l’horari habitual del taller.

EL RETRAT: DIBUIX

URBAN SKETCHING

Dimecres de 12 a 14 h (8 sess. inici 4
oct.) Preu: 79,57 € Amb suplement
Professora: Mariona Millà
Taller pràctic on ens centrarem en el coneixement del cos humà, des del punt
de vista artístic i anatòmic. Intentarem
copsar tota la força, expressivitat i sensibilitat que es pot trobar en el cos nu. El
material anirà a càrrec dels participants.

Dimarts de 17.30 a 19.30 h (8 sess. inici 3
oct.) Preu: 79,57 € Amb suplement
Dissabte d’11 a 13 h (8 sess. inici 7 oct.)
Preu: 79,57 € Amb suplement
Professor: Antonio Baza
Treballarem la il·lustració en l’entorn
urbà. Aprendrem a captar allò interessant del nostre voltant, a combinar dibuix amb tipografia, nocions de color
amb aquarel·la i quins materials ens poden donar més bon resultat.

AQUAREL·LA I PAISATGE
Dimarts de 10 a 12 h
(8 sess. inici 3 oct.) Preu: 79,57 €
Professora: Helena Basagañas
Aprendrem a mirar i interpretar el paisatge per traslladar-lo al paper mitjançant
la tècnica de l’aquarel·la, combinant
tècniques bàsiques i experimentació.
Treballarem la composició, la llum i la
creació d’atmosferes. El material anirà a
càrrec dels participants.

EXPERIMENTA AMB
L’AQUAREL·LA
Dijous de 10.30 a 12.30 h
(8 sess. inici 5 oct.) Preu: 79,57 €
Professora: Úrsula Uriach
Aprendrem tots els secrets, possibilitats
i estratègies creatives de la tècnica de
pintura a l’aigua per excel·lència. Crearem composicions, atmosferes i contrastos en paisatges, natures mortes i
també retrats. El material anirà a càrrec
dels participants.

PINTURA A L’OLI PER A
PRINCIPIANTS
Dilluns de 17.30 a 19.30 h
(8 sess. inici 9 oct.) Preu: 79,57 €
Professor: Xavier Moreno
Pas a pas ens endinsarem en la tècnica
de la pintura a l’oli descobrint la importància del color i la llum, el treball de la
perspectiva i l’anatomia, aprenent com
es planteja l’obra i experimentant amb
totes les possibilitats. El material anirà a
càrrec dels participants.

Dimecres de 10 a 12 h (8 sess. inici 4
oct.) Preu: 79,57 € Amb suplement
Professora: Mariona Millà
A partir de les bases acadèmiques
cercarem el caràcter més profund de
les emocions humanes reflectides en
el rostre. Aprendrem les tècniques que
permeten dotar d’expressió un retrat. El
material anirà a càrrec dels participants.

ANATOMIA HUMANA: EL NU

N

LLIBRETA D’ARTISTA: POSA EN
MARXA LA TEVA CREATIVITAT
Dijous de 17 a 19 h (8 sess. inici 5 oct.)
Preu: 79,57 € Amb suplement
Professora: Glòria Vives
Experimentarem amb materials de pintura i dibuix i ens endinsarem en les
possibilitats de la llibreta d’artista com
a punt de partida per a creacions més
grans. Connectarem amb l’impuls creador i gaudirem del plaer de pintar, sense
judicis ni interpretacions.

CAL·LIGRAFIA I LETTERING

N

Dijous de 19.30 a 21.30 h
(8 sess. inici 5 oct.) Preu: 79,57 €
Professor: Javier Porras
Utilitzant com a base l’escriptura itàlica
i com a eina un pinzell de punta rodona,
explorarem les formes d’aquesta escriptura que va sorgir en el Renaixement.
També ens aproparem al lettering a
partir de les formes apreses. El material
anirà a càrrec dels participants.

TALLER DE CAL·LIGRAFIA:
ESCRIPTURA CAROLÍNGIA

N

Dimarts de 17 a 19 h
(8 sess. inici 3 oct.) Preu: 79,57 €
Professor: Javier Porras
Començarem assimilant les formes originals extretes dels antics manuscrits i
posteriorment farem una versió actualitzada. Finalment, tractarem de dotar
aquesta escriptura d’un toc més personal i expressiu jugant amb les seves
proporcions i acabats. El material anirà
a càrrec dels participants.

PINTURA A L’OLI

PINTURA CREATIVA
AMB MONOTIPS

Dilluns de 19.30 a 21.30 h
(8 sess. inici 9 oct.) Preu: 79,57 €
Professor: Xavier Moreno

Dimecres de 17 a 19 h (8 sess. inici 4
oct.) Preu: 79,57 € Amb suplement
Professora: Alejandra Morales

N

El procediment de la monotipia és una
tècnica d’estampació amb la que es
crea, amb cada planxa elaborada, una
obra única. Es realitza aprofitant processos tant de la serigrafia com de la
pintura. Farem servir plantilles, degradats, dibuixos, collage i transferència
de textures. Aprén aquesta tècninca i
desperta l’artista que portes dins!

CREA EL TEU EX-LIBRIS
A TRAVÉS DEL GRAVAT
EN RELLEU

N

Dimarts de 19 a 21 h (8 sess. inici 3 oct.)
Preu: 79,57 € Amb suplement
Professora: Maria Pujol
Els ex-libris són petites obres d’art destinades a marcar la possessió del llibre.
En aquest curs parlarem de la seva història i evolució, dels recursos tècnics,
de les eines i dels materials del procés
de creació i farem servir molts exemples
gràfics que ens inspiraran en el moment
de poder crear el nostre propi. Prepararem esbossos, aprendrem el procés de
tallat o gravat de l’ex-libris i estamparem
la seva edició.
DISSENY & HANDMADE

L’ART D’ENQUADERNAR LLIBRES
Dijous de 10 a 12 h
(8 sess. inici 5 oct.) Preu: 79,57 €
Professora: Roberta Bridda
Aprendrem a enquadernar llibres amb
diferents tècniques de cosits i plegats i
descobrirem com fer carpetes i caixes.
Treballarem amb tipologies d’enquadernació diferents en cada sessió: llibres
cosits amb tapa dura, desplegables,
enquadernació japonesa, copta, belga,
etc. El material anirà a càrrec dels participants.

INICIA´T EN EL MÓN DE
L’SCRAPBOOKING

N

Dimecres de 18 a 20 h (4 sess. inici 27
set.) Preu: 39,78 € Amb suplement
Professora: Marta Pallarès
Recursos creatius per crear quaderns
artesanals únics i originals: àlbums de
fotografies, quaderns de viatge, targetes amb estructures sorprenents.... Tot
combinant tècniques mixtes on el protagonista és el paper.

TÈCNICA DE TRANSFERÈNCIA
D’IMATGES
Dimecres de 18 a 20 h (4 sess. inici 25
oct.) Preu: 39,78 € Amb suplement
Professora: Marta Pallarès
Vols tenir un bon record o fer un regal
especial? Transfereix les teves fotografies en diversos suports com roba, cera
i suro i aconsegueix peces decoratives i
creatives originals.

NADAL HANDMADE
Divendres de 18 a 20 h (4 sess. inici 10
nov.) Preu: 39,78 € Amb suplement
Professora: Marta Pallarès
Ets dels qui els agrada fer les coses
a mà? Aplicarem diferents tècniques
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chalk paint, transferència d’imatges,
decoració de lletres i reciclatge de materials sobre diferents suports, creant
objectes decoratius originals i personals. Aquest any decora casa teva amb
tècniques handmade.

TALLER DE COSTURA CREATIVA
Dijous de 17 a 19 h
(8 sess. inici 5 oct.) Preu: 79,57 €
Professora: Marisol Saavedra
Si et vols iniciar en el fantàstic i infinit
món de la costura, aquest taller és perfecte per a tu! Aprendràs a cosir cremalleres, esgaiar, sargir, tècniques de
patchwork, etc. Realitzarem diferents
projectes com una bossa reversible,
un necesser, un davantal, una funda de
coixí, entre d’altres. El material anirà a
càrrec dels participants.

PATRONATGE

N

Dijous de 19 a 21 h
(8 sess. inici 5 oct.) Preu: 79,57 €
Professora: Marisol Saavedra
En aquest taller t’iniciaràs en el patronatge, confeccionant una camisa a
mida, començaràs de zero i participaràs de tot el procés creatiu (patró, tall,
confecció). Cal tenir coneixements bàsics de costura a màquina (línia recta
i ziga zaga). El material anirà a càrrec
dels participants.

CREA I DISSENYA ELS TEUS
COMPLEMENTS

N

Dijous de 19 a 21 h (8 sess. inici 5 oct.)
Preu: 79,57 € Amb suplement
Professora: Silvia de Leonardis
Vols crear la teva pròpia col·lecció de
complements? Elaborarem arracades,
collars, polseres o anells de bijuteria originals i exclusius. Aprendrem a utilitzar
les eines i materials adequats per a la
realització de tot tipus de peces.

JOIERIA A LA CERA PERDUDA
Dimecres de 20 a 21.30 h (10 sess. inici
27 set.) Preu: 74,60 € Amb suplement
Professora: Brigitte Guerra
Ens aproparem a una de les tècniques
més antigues de la joieria per descobrir
les possibilitats infinites del món del modelatge amb ceres. Una tècnica bàsica
que permet crear peces sense disposar
de la maquinària que exigeix la joieria.
Les composicions en cera s’hauran de
dur a fondre per obtenir les peces en
metall. Foneria no inclosa en el preu del
suplement.

COSMÈTICA NATURAL

N

Dimarts de 10 a 12 h (8 sess. inici 3 oct.)
Preu: 79,57 € Amb suplement
Professora: Urvashi Bailo
Elaborarem de forma molt fàcil i creativa
diferents tipus de cosmètics naturals:
cremes i emulsions, tònics, desodorants, dentifricis, xampú, gel de bany...
Aprendrem a personalitzar-los i adaptar-los per a cada tipus de pell. Totes
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les fórmules les farem íntegrament amb
ingredients naturals i ecològics: plantes medicinals, olis essencials, argiles,
mantegues vegetals, aloe....

INICIACIÓ A LA PERFUMERIA:
CREA LA TEVA ESSÈNCIA

tècniques de coaching i Programació
Neurolingüística que ens permetran
entendre com ens comuniquem amb
nosaltres mateixos i amb el nostre entorn i fer visibles aspectes que passen
desapercebuts i que esdevenen clau
per parlar en públic.

Dimarts de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 26
set.) Preu: 74,60 € Amb suplement
Professora: Marta Garcia
La iniciació a la perfumeria que et proposem t’obrirà les portes d’un nou univers olfactiu i aprendràs d’una manera
molt planera tècniques per a la creació
d’aromes 100% naturals que podràs
aplicar a perfums, olis, encens i sabons... fins i tot a l’hora de cuinar!

INICIACIÓ AL BRIDGE

RESTAURACIÓ DE MOBLES

IDIOMES

Dilluns de 10 a 12 h (8 sess. inici 9 oct.)
Preu: 79,57 € Amb suplement
Professora: Mabelle Morell
Dilluns de 19 a 21 h (8 sess. inici 9 oct.)
Preu: 79,57 € Amb suplement
Professora: M. Antònia Prat
Aprendrem les tècniques bàsiques de la
restauració, com el decapatge, la consolidació del color, l’envernissat i l’encerat per restaurar mobles. Es treballarà
amb objectes petits, no s’acceptaran en
cap cas, peces grans.

TALLER D’INTERIORISME:
CREACIÓ D’AMBIENTS
Dimecres de 17 a 18.30 h
(10 sess. inici 27 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Mar Esplà
Coneixerem les pautes bàsiques d’interiorisme per renovar el nostre habitatge
o l’oficina. Obtindrem criteris per realitzar un bon projecte d’ambientació interior, cercarem inspiracions i mètode per
treballar amb la capacitat que té l’espai
per transmetre emocions.

TALLER PRÀCTIC
D’INTERIORISME

N

Dijous de 10 a 11.30 h
(10 sess. inici 28 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Mar Esplà
Trobaràs les eines necessàries per poder renovar o decorar la teva habitació, la teva oficina o algun racó del teu
habitatge. Porta el teu cas i entre tots
obtindrem idees pràctiques i estètiques,
buscarem el màxim aprofitament i la
màxima funcionalitat i economia.
RECURSOS
DESENVOLUPAMENT
COMPETENCIAL

APRÈN A PARLAR EN PÚBLIC I A
COMUNICAR-TE EFECTIVAMENT
Dimarts de 20 a 21.30 h
(10 sess. inici 26 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Elvira Merino
Aprèn a comunicar-te de manera òptima
i a fer presentacions davant del públic
amb èxit. Aprendrem diverses eines i

Dissabte de 10.30 a 12.30 h
(8 sess. inici 7 oct.) Preu: 79,57 €
Professor: Llorenç Suñol
El bridge és un joc social que ajuda a
millorar la memòria i la capacitat de concentració. Es defineix com un esport per
a la ment i és adequat per a totes les
edats. Aprendrem a jugar-hi d’una forma
pràctica i amena.

CONVERSA EN ANGLÈS - NIVELL
BÀSIC
Nivell bàsic
Dilluns de 12 a 13.30 h
(10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60 €
Divendres de 18.30 a 20 h
(10 sess. inici 29 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Henny Cannova
Nivell mitjà
Dimarts de 10 a 11.30 h
(10 sess. inici 26 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Mark Santry
Dimecres de 18.30 a 20 h
(10 sess. inici 27 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Paul Hagendyk
Nivell avançat
Dimarts d’11.30 a 13 h
(10 sess. inici 26 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Rachel Thew
Dilluns de 20 a 21.30 h
(10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60 €
Professor: Paul Hagendyk
Posarem en pràctica els coneixements
d’anglès a partir de situacions diferents i
millorarem la pronunciació, la gramàtica
i l’expressió.

IMPROVE YOUR
PRONUNCIATION

N

WHAT’S IN THE NEWS?
Dilluns de 10 a 11.30 h
(10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60 €
Professora: Isabel Howlett
Posarem en pràctica l’anglès a través
de les notícies d’actualitat en diferents
mitjans (premsa, revistes, ràdio i televisió). Millorarem la comprensió i l’expressió, analitzant els aspectes temàtics i
lingüístics de les notícies, parlant-ne i
generant debat. Cal tenir un nivell mitjà
d’anglès.

TEA AND ENGLISH

N

Divendres de 16.30 a 18 h (10 sess. inici
29 set.) Preu: 74,60 € Amb suplement
Professor: Mark Santry
L’hora del te és un costum tradicional
britànic que s’ha mantingut amb variacions al llarg del temps. Et proposem
que gaudeixis d’aquesta tradició mentre
practiques la conversa en anglès i millores la teva expressió. Cal tenir un nivell
mitjà d’anglès.

COOKING IN ENGLISH
Dissabte d’11 a 13 h (7 sess. inici 7 oct.)
Preu: 69,62 € Amb suplement
Professora: Sol Peñafiel
Utilitzant l’anglès com a mitjà de comunicació prepararem, a partir de productes de temporada, receptes de diferents
procedències i cultures adaptades per
ser elaborades amb productes locals.
Cal tenir un nivell mitjà d’anglès.

CONVERSA EN FRANCÈS NIVELL MITJÀ
Dilluns de 17 a 18.30 h
(10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60 €
Dimarts de 10 a 11.30 h
(10 sess. inici 26 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Olivier Décriaud
Practicarem la llengua francesa amb
converses al voltant de la vida quotidiana o la societat actual i al mateix temps
revisarem els nostres coneixements de
gramàtica i expressió, tot millorant la
nostra pronunciació. Cal tenir un nivell
mitjà de francès.

DU FRANÇAIS À LA CUISINE

Dijous de 20 a 21.30 h
(10 sess. inici 28 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Rachel Thew
Vols millorar la teva pronunciació en
anglès? Mitjançant diferents activitats i
jocs treballarem la pronunciació de sons
i paraules i comprovarem la importància del ritme i l’entonació en el significat
d’una frase. Cal tenir un nivell avançat
d’anglès.

Dijous de 10 a 12 h (7 sess. inici 5 oct.)
Preu: 69,62 € Amb suplement
Professora: Agnès Dapère
Coneixerem la cuina francesa mentre
conversem en francès. A cada sessió,
mentre aprenem a cuinar receptes amb
productes de temporada, abordarem de
manera progressiva i amena els trets
essencials de la llengua. Cal tenir un nivell mitjà de francès.

ENGLISH READING CLUB

ALEMANY DES DE ZERO

Dijous de 18.30 a 20 h
(10 sess. inici 28 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Mark Santry
A partir de la lectura comentada de
diversos llibres en anglès, l’intercanvi
d’opinions i la posterior reflexió, aconseguirem millorar la nostra expressió i
comprensió en llengua anglesa. Cal tenir un nivell mitjà d’anglès.

Dimecres de 17 a 18.30 h
(10 sess. inici 4 oct.) Preu: 74,60 €
Professora: Elena Panzetta
Farem una primera presa de contacte
amb la llengua i la cultura alemanyes.
Coneixerem el vocabulari i la gramàtica
bàsica per aprendre a presentar-nos i
mantenir una petita conversa. No cal tenir coneixements previs d’alemany.

N
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PARLIAMO DELL’ITALIA
Dijous de 10 a 11.30 h
(10 sess. inici 28 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Laura Valentini
Viatjarem per la cultura italiana a través
dels seus indrets reconeguts com a patrimoni de la humanitat. A partir d’aquí,
ens aproparem a la història, els costums, les tradicions i l’art de les ciutats
italianes, alhora que practicarem l’idioma i aprendrem vocabulari. Cal tenir
coneixements bàsics d’italià.

ITALIANO IN CUCINA
Dimecres de 16.30 a 18.30 h (7 sess. inici
4 oct.) Preu: 69,62 € Amb suplement
Professora: Simona Marinelli
Aprendrem italià a través de la gastronomia regional italiana de forma molt
dinàmica i participativa, cuinant entre
tots. A més, introduirem el plat en el
seu context històric, literari i folklòric. Es
proposaran diversos temes per facilitar
la conversa mentre cuinem. Buon appetito! No cal tenir coneixements previs
d’italià.
GASTRONOMIA

FONAMENTS DE LA CUINA
Dimecres de 10 a 12 h (7 sess. inici 27
set.) Preu: 69,62 € Amb suplement
Professor: Diego Molina
Remetent-nos a l’essència de la cuina,
aprendrem tècniques bàsiques que ens
permetran optimitzar al màxim els plats
que prepararem. Coneixerem les bases
de la cuina, les diferents preparacions,
tipus de tall i salses i sofregits.

CUINA RÀPIDA I FÀCIL
Dimarts de 14 a 16 h (7 sess. inici 3 oct.)
Preu: 69,62 € Amb suplement
Professor: Pepe Petrus
Tens poc temps per cuinar, però no vols
renunciar a menjar bé? Aprendrem receptes senzilles i ràpides perquè puguis
preparar les teves carmanyoles per al
dia a dia. Una cuina variada i fàcil on coneixerem noves preparacions i farem ús
de la imaginació.

CUINA PER A CONVIDATS
Dimarts de 12 a 14 h (7 sess. inici 3 oct.)
Preu: 69,62 € Amb suplement
Professor: Xavier Sancho
Farem receptes de fàcil elaboració, però
amb un toc sofisticat perquè puguis sorprendre els teus convidats. Prepararem
plats que podrem combinar entre ells
per formar un menú i tindrem cura de la
presentació, que serà digna dels millors
restaurants. També aprendrem tècniques bàsiques de la cuina actual.

CARNS I GUARNICIONS

N

Dilluns de 17 a 19 h (7 sess. inici 2 oct.)
Preu: 69,62 € Amb suplement
Professor: Diego Molina
Un taller per descobrir els secrets de la
carn: quina part hem de comprar per fer
un estofat o fer a la planxa, quina és la mi20

llor manera de conservar-la, quins són els
tipus de talls més adequats depenent del
plat que hem de preparar...Revisarem les
tècniques de cocció, les salses i guarnicions més conegudes i prepararem plats
clàssics i d’altres més novedosos.

LA CUINA DEL PEIX
Dimecres de 12 a 14 h (7 sess. inici 27
set.) Preu: 69,62 € Amb suplement
Professor: Diego Molina
Un espai per descobrir tot el que envolta
el món del peix, les seves varietats, les
claus per comprar peix al mercat i les
diferents formes de netejar i presentar el
peix. Elaborarem propostes de la cuina
marinera més autèntica, plats tradicionals amb tocs actuals usant espècies
pròpies dels nostres mars.

CUINA DE TARDOR

N

Dijous de 17 a 19 h (4 sess. inici 5 oct.)
Preu: 39,78 € Amb suplement
Professor: Xavier Sancho
Treurem partit als fruits i productes que
podem trobar als mercats en aquesta època de l’any: carbassa, boniatos,
bolets, castanyes, col o codony, entre
d’altres, seran els absoluts protagonistes d’alguns dels plats que prepararem.

PLATS DE CULLERA

N

Dijous de 17 a 19 h (4 sess. inici 9 nov.)
Preu: 39,78 € Amb suplement
Professor: Xavier Sancho
Cuinarem plats de cullera i per sucar-hi
pa, extrets del receptari tradicional
de tota la vida amb diferents acabats i
presentacions, plats versàtils i moderns
d’ahir, ara i sempre. Elaborarem diferents propostes amb moltes possibilitats perquè pugueu sorprendre amics
i familiars amb bona cuina i originalitat.

CUINA MEXICANA
Dilluns de 19.30 a 21.30 h (7 sess. inici 9
oct.) Preu: 69,62 € Amb suplement
Professora: Margarita Torres
Ens delectarem amb la gastronomia
mexicana, amb els distints colors, sabors i textures d’aquesta cuina a través
dels seus plats més tradicionals i de fàcil elaboració.

CUINA HINDÚ
Dimarts de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici 7
nov.) Preu: 39,78 € Amb suplement
Professora: Laxmi Chandumal de
ClicÀsia
Prepararem els plats més típics d’una de
les cuines més saboroses del món. Gaudeix de la variada gastronomia hindú!

CUINA VIETNAMITA
Divendres de 18.30 a 21.30 h (2 sess. inici 29 set.) Preu: 29,84 € Amb suplement
Professora: Oanh Tran Thi de
ClicÀsia
Vols descobrir l’origen dels productes,
les formes de cocció o les tècniques
d’elaboració i presentació dels plats

més famosos de la cuina vietnamita?
Aprendrem a preparar plats tradicionals
del Vietnam alhora que ens aproparem a
la cultura del país.

CUINA THAI

N

Dijous de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici 5
oct.) Preu: 39,78 € Amb suplement
Professora: Agnès Dapère
La cuina tailandesa es caracteritza per
una harmonia complexa però equilibrada entre els sabors àcid, dolç, salat,
amarg i picant. Descobrirem ingredients
tan exòtics com la galanga, la citronela
o la llimona kaffir a partir de receptes
tradicionals d’una de les gastronomies
més populars del món.

SUSHI
Dimarts de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici 3
oct.) Preu: 39,78 € Amb suplement
Professora: Miho Myata
La cuina japonesa és atractiva pel seu
gust exòtic i, alhora, per ser lleugera
i saludable. Aprendrem les varietats i
diferents maneres d’elaborar sushi de
forma senzilla i pràctica.

RAMEN
Divendres de 18.30 a 21.30 h (2 sess. inici 20 oct.) Preu: 29,84 € Amb suplement
Professora: Ana Sastre
Aprendrem a elaborar diferents especialitats com ara el ramen tradicional, on
el brou és molt important, els yakisoba o
fideus udon amb pollastre i verdures. Un
taller per a autèntics amants de la cuina
japonesa!

CUINA VEGANA
Dijous de 14 a 16 h (7 sess. inici 5 oct.)
Preu: 69,62 € Amb suplement
Professora: Montse Medina
La cuina vegana ens ajuda a menjar
d’una manera més saludable i fa que la
nostra taula s’ompli de varietat, color,
sabors i noves textures. Aprendrem a
cuinar plats aptes per a vegans però al
mateix temps deliciosos per a tothom.

CUINA AMB HERBES
AROMÀTIQUES

N

Dimarts de 17 a 19 h (4 sess. inici 7 nov.)
Preu: 39,78 € Amb suplement
Professora: Montse Medina
Les herbes aromàtiques s’han fet servir
tradicionalment a la cuina d’arreu del
món. Bé per enriquir de gust i matisos
un plat, bé per aprofitar les qualitats
d’aquestes herbes. Si vols resoldre dubtes sobre com cuinar-les aquest és el
teu taller. Prepararem plats fent servir
diferents herbes, unes de molt conegudes i d’altres que igual no ho són tant.

LES ALGUES A LA CUINA

N

Dimarts de 17 a 19 h (4 sess. inici 3 oct.)
Preu: 39,78 € Amb suplement
Professora: Montse Medina
Aproparem als participants al món de
les algues dins de la cuina. Coneixe-

rem quines varietats existeixen al mercat, quines presentacions comercials
podem trobar i on, així com la manera
apropiada de fer-les servir en plats fàcils
i nutritius. Treballarem plats fàcils fent
servir diferents algues: kombu, wakame,
cochayuyo, arame, dulse, hiziki... Després d’aquest taller aquests noms mai
més seran estranys per tu!

CUINA DE NADAL
Divendres de 18.30 a 21.30 h (2 sess. inici
1 des.) Preu: 29,84 € Amb suplement
Professora: Carme Comas
Vols triomfar com amfitrió en aquestes
festes nadalenques? Farem aperitius,
entrants i plats principals amb els ingredients més exquisits per crear un
menú de Nadal que impressionarà els
comensals.

CUINEM AMB XOCOLATA

N

Divendres de 18.30 a 21.30 h (2 sess. inici
3 nov.) Preu: 29,84 € Amb suplement
Professora: Carmeta Comas
Un taller destinat a autèntics amants
de la xocolata en totes les seves versions, Descobrirem que aquest fruit tant
pot ser protagonista de dolços i postres com d’aperitius, guisats i rostits.
Aprendrem trucs i tècniques per fondre
xocolata sense que es cremi, fer una
cobertura perfecta o preparar plats que
seran la delícia de propis i estranys.

REBOSTERIA CLÀSSICA
Divendres de 18.30 a 21.30 h (2 sess. inici 17 nov.) Preu: 29,84 € Amb suplement
Professora: Carme Comas
Aprendrem els trucs i receptes de la
rebosteria de tota la vida per elaborar
per exemple un bon pà de pessic esponjós, bandes de crema, struddel de
poma i panses... Treballarem amb els
ingredients més tradicionals però també inclourem alguns de més innovadors
obtenint dolços igualment deliciosos
però amb un toc sorprenent i diferent.

TAST I MARIDATGE DE
CERVESES
Dijous de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici 9
nov.) Preu: 39,78 € Amb suplement
Professor: Enric Fabre
A partir del tast dirigit, anirem distingint i entenent la importància de cadascun dels ingredients de la cervesa.
Malta, llúpol, llevats i aigua, cadascun
d’aquests essencials ingredients atorga
unes propietats diferents a les cerveses
i obre un immens ventall de sensacions i
d’estils que distingirem i gaudirem

TAST DE VINS
Dimecres de 20 a 21.30 h (8 sess. inici 4
oct.) Preu: 59,68 € Amb suplement
Professora: Rocío Sánchez
Ens aproparem al món del vi i la seva
cultura: com s’elabora, quines són les
varietats de raïm que l’originen, què s’ha
de tenir en compte per valorar-lo, com
es marida... I ho farem des del vessant
més analític però lúdic a la vegada.
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TAST DE VINS AVANÇAT

N

Dimecres de 18.30 a 20 h (8 sess. inici 4
oct.) Preu: 59,68 € Amb suplement
Professora: Rocío Sánchez
Ens centrarem en conèixer en major
profunditat els vins de les diferents denominacions d’origen de Catalunya i desenvoluparem al mateix temps, les nostres capacitats de tast. A cada sessió
coneixerem una DO i alguns dels seus
vins més representatius.
ITINERARIS

Els dissabtes, de 10 a 13 h, a excepció
de “Visita a la Generalitat de Catalunya
i el seu entorn”, que es farà d’11 a 14
h, i “De fortalesa a pulmó: el parc de la
Ciutadella”, que tindrà lloc un divendres,
de 18 a 21 h. Preu: 14,92 €. Places limitades.
ITINERARIS TEMÀTICS

LA BARCELONA DE “VIDA
PRIVADA” DE JOSEP MARIA DE
SAGARRA
Dissabte 14 d’octubre
Professora: Maria Nunes
Un recorregut pels escenaris de la novel·la
“Vida privada” de Josep Maria de Sagarra
per conèixer aspectes de la biografia de
l’autor i d’una època d’efervescència social, política i cultural de la ciutat i del país.
Les paraules de Sagarra són una invitació
a viatjar a la Barcelona antiga, canalla i burgesa de principis del segle XX.

VISITA A LA GENERALITAT DE
CATALUNYA I EL SEU ENTORN
Dissabte 21 d’octubre, d’11 a 14 h
Professora: Alba Casaramona
Visitarem un espai emblemàtic de la
ciutat per acostar-nos a la seva història
i funció actual. També descobrirem els
secrets d’alguns espais amagats del
barri Gòtic, com la basílica de Sant Just
i Pastor. Passejarem pels seus carrerons
tot descobrint-ne els vestigis medievals.

EL CALL: LA QÜESTIÓ JUEVA A
LA BARCELONA MEDIEVAL
Dissabte 4 de novembre
Professorat: Androna Cultura
El call de la ciutat és avui encara un
territori per explorar. Les últimes excavacions al carrer de la Fruita han
aportat noves informacions sobre una
de les comunitats més rellevants de la
Barchinona medieval, la jueva, coneguda en aquells temps com la “bossa
e tresor del rei”.

VISITA A LA COLÒNIA GÜELL
Dissabte 4 de novembre
Professora: Alba Casaramona
Descobrirem com vivien els treballadors
d’una de les colònies tèxtils més emblemàtiques de Catalunya. Passejarem
pels seus carrers tot admirant els seus
singulars edificis modernistes. Les entrades aniran a càrrec dels participants.
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ELS PAGESOS DEL RAVAL
Dissabte 11 de novembre
Professor: Pere Cowley
En aquesta ruta coneixerem el passat
rural del barri i la història d’alguns dels
seus primers habitants, els pagesos i
hortolans del Raval.

GRÀCIA I EL MÓN DE
L’ESPECTACLE
Dissabte 18 de novembre

Professora: Carolina Chifoni
Passejarem pel nucli històric de Gràcia
per recuperar l’essència d’alguns dels
espais més representatius del món de
l’espectacle des del segle XIX. Veurem
els seus vincles amb antigues entitats
com el Centre Moral i Instructiu de Gràcia, el Cercle Catòlic o la Cooperativa
de Teixidors a Mà (El Teatreneu).

DE FORTALESA A PULMÓ:
EL PARC DE LA CIUTADELLA
Divendres 24 de de novembre, de 18 a 21 h
Professor: Oleguer Biete de Fent
història
Una passejada per descobrir els racons, monuments i edificis més destacats de la Ciutadella i la seva història.
Des dels seus orígens com a fortalesa
militar construïda sobre un dels sectors
del barri de la Ribera, fins a esdevenir
un dels parcs més estimats i importants a la ciutat.

ELS JARDINS SAGRATS DE
CELESTÍ BARALLAT
Dissabte 25 de novembre

Professores: Victòria Medina i Lourdes Roca, de Tròpic de Capricorni
Eix de Divulgació Científica i Cultural
Passejarem pels Jardins de Laribal, al
parc de Montjuïc per endinsar-nos en
els coneixements botànics, simbòlics i
etnogràfics de Celestí Barallat, creador
del tractat Principis de Botànica Funerària de Celestí Barallat. Uns jardins de
gran valor històric, ideals per donar a
conèixer l’obra d’aquest advocat i erudit barceloní.

L’ESTIUEIG A LA VILA DE SARRIÀ
Dissabte 16 de desembre
Professorat: Insòlitbarcelona
Passejar pel nucli antic de la vila és
com fer un viatge en el temps. Parlarem
de sants i santes, de torretes i jardins
i explicarem la vida d’alguns dels escriptors més coneguts que van viure el
Sarrià de fa cent anys.

L’EIXAMPLE TÈXTIL
Dissabte 16 de desembre

Professora: Carolina Chifoni
Descobrirem la història de la indústria
tèxtil de la Dreta de l’Eixample. Passejarem per les cases i despatxos on van
viure i treballar alguns del principals
propietaris de les empreses d’aquest
sector. Descobrirem edificis d’Elies
Rogent, Enric Sagnier, Juli Balletvell,
Antoni Gaudí...

ITINERARIS DE CIUTAT

CIUTAT VELLA I LES SEVES
LLEGENDES
Dissabte 7 d’octubre
Professora: Diana Llobet de Nostàlgia de Barcelona
Passejarem pel barri de la Ribera, el
barri Gòtic i el Raval i descobrirem les
llegendes i les històries més sorprenents, tristes, terrorífiques, amoroses, divertides i misterioses que s’hi
amaguen.

TOT BAIXANT PER L’AVINGUDA
TIBIDABO
Dissabte 28 d’octubre
Professora: Carolina Chifoni
Recuperarem la història del projecte de
ciutat-jardí de Societat Anònima del Tibidabo per part de l’alta burgesia barcelonina, lligada a la proposta arquitectònica d’Enric Sagnier. Veurem algunes de
les cases més representatives d’aquesta avinguda.

L’ENCANT DE SANT ANDREU
Dissabte 28 d’octubre
Professor: Oleguer Biete de Fent
història
Sant Andreu, amb mil anys d’història al
seu darrere, va passar de ser un nucli
rural i important lloc de pas d’entrada i
sortida de Barcelona a transformar-se
en un centre industrial. Veurem alguns
dels seus vestigis, vivendes de caire
obrer o burgès, la seva església o el
mercat, entre d’altres.

FORT PIENC: D’ARC DE TRIOMF
A CARRER MARINA
Dissabte 11 de novembre
Professora: Carolina Chifoni
Passejarem per un dels barris més
desconeguts pels barcelonins. Dins la
trama urbana de la Dreta de l’Eixample, s’aixeca aquest barri al voltant de
l’antiga fortalesa del Fort Pius i la traça
de l’antiga Carretera de Ribes. Un barri
marcat per la presència d’antigues fàbriques, com la Sandaru, l’antiga seu de la
Hidroelèctrica i per l’Estació del Nord.

ELS ORÍGENS DE POBLENOU
Dissabte 18 de novembre
Professor: Pere Cowley
En aquesta ruta recorrerem el Poblenou
per descobrir l’origen del barri. Descobrirem com aquesta antiga zona d’aiguamolls, camps de pastures, masies i
prats d’indianes, d’hostals i de pescadors, es va acabar convertint en el centre industrial més important de la ciutat.

BARCELONA SINGULAR:
RACONS DESCONEGUTS DEL
BARRI DE POBLET
Dissabte 25 de novembre
Professor: Marc Piquer
Us proposem redescobrir un barri dins
l’antic municipi de Sant Martí de Pro-

vençals. Veurem passatges sorprenents
i vestigis industrials, que conviuen amb
els visitants de la basílica, però també
amb comerços de tota la vida o meravelles arquitectòniques que sovint passen
desapercebudes.

DE MERCAT A MERCAT: DE LA
BOQUERIA A SANTA CATERINA
Dissabte 2 de desembre
Professorat: Insòlitbarcelona
Des del Mercat de la Boqueria fins al
mercat de Santa Caterina passejarem
per la Barcelona més antiga tot parlant
de gastronomia i història. Un itinerari
entre dos dels espais més representatius del centre de la ciutat.

LA BARCELONETA: LA
BARCELONA SALADA
Dissabte 2 de desembre
Professorat: Androna Cultura
Interpretarem Barcelona des de la seva
costa per tal de veure la relació que la
urbs ha mantingut amb les seves platges. Mostrarem les diferents intervencions que s’han realitzat a primera línia
de mar, des del port del segle XV fins a
la construcció i evolució del barri de la
Barceloneta.
ITINERARIS DE NATURA

ITINERARI DE SITGES A
VILANOVA
Dissabte 7 d’octubre
Professor: Miquel Carandell d’Històries
de Ciència
Des de l’estació de Sitges, tot seguint la
ruta del GR-92, farem un recorregut que
ens portarà fins a Vilanova. Al llarg de
l’itinerari passarem per una costa plena
de petites cales amagades i racons deserts fins a arribar a la platja del Far de
Vilanova. Dificultat baixa.

DE PREMIÀ DE MAR AL POBLAT
IBÈRIC DE LA CADIRA DEL
BISBE I SANT MATEU
Dissabte 14 d’octubre
Professor: Miquel Carandell d’Històries
de Ciència
Caminada circular amb cert pendent
que va des de l’estació de Premià de
Mar travessant aquest poble i també
Premià de Dalt fins a arribar al poblat
ibèric de la Cadira del Bisbe. Després
de contemplar les vistes del Maresme,
continuarem pels boscos de la Serralada Litoral fins a l’ermita de Sant Mateu.
Dificultat baixa-mitjana.

LES FONTS I EL CASINO DE
L’ARRABASSADA
Dissabte 4 de novembre
Professor: Joan Solé de Roada
Des de Vallvidrera vorejarem la Torre de
Collserola per dirigir-nos a la Font d’en
Canet i el Coll de la Vinassa fins a arribar
a les fonts de Can Ribes i de l’Arrabassada. Un indret de natura exuberant on
podrem descobrir les ruïnes del Casino
les seves llegendes i curiositats. Dificultat mitjana.
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ADREÇA

HORARI DEL CENTRE

Centre Cultural La Casa Elizalde
València, 302 - 08009 Barcelona
Tel. 93 488 05 90 - Fax 93 487 52 75
casaelizalde@casaelizalde.com
casaelizalde.com
facebook.com/casaelizalde
twitter.com/casaelizalde
Passeig de Gràcia - L2 i L4
Diagonal- L3 i L5
Provença
Pg. de Gràcia
7, 16, 17, 20, 22, 24, 39,
45, 47, B-24, H10 i V17
C. Bruc amb C. Aragó
Equipament parcialment accesible

De dilluns a dijous
de 9 a 21h
Divendres i dissabte
de 9 a 14h i de 16 a 21h
Durant el mes de setembre
el centre romandrà tancat
els dissabtes a la tarda.

Li recordem que, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, les dades personals que ens
ha facilitat queden incorporades a un fitxer titularitat de LÚDIC 3 SCCL, que és la
responsable. Aquest fitxer té com a finalitat mantenir-lo informat dels serveis culturals que
ofereixen els nostres centres cívics. L’informem que, si és el cas, les dades personals se
cediran a l’Ajuntament de Barcelona, perquè pugui continuar la prestació d’aquest servei. En el
cas que hagi facilitat dades de tercers, vostè s’obliga a informar-los de la present
clàusula i a obtenir el consentiment pel tractament d’aquestes.
Té dret a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de
dades de caràcter personal dirigint-se a LÚDIC 3 amb domicili al carrer Diputació 185, pral. 1a.
08011 de Barcelona o enviant un e-mail a la direcció ludic3@ludic3.com en qualsevol
moment. En el seu cas pot sol·licitar no rebre comunicacions electròniques adreçant-se
al e-mail a la direcció assenyalada en qualsevol moment.

Gestió tècnica: LÚDIC 3 SCCL

bcn.cat/cccasaelizalde
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