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NN       Taller nou

T’agrada compartir, conèixer, crear o cuidar-te? A La 
Casa Elizalde comencem l’any amb 200 propostes de 
tots colors pensades per donar resposta a allò que més 
t’il·lusiona. Descobreix els secrets de la física quàntica, 
les claus de la literatura nòrdica, els grans moments del 
jazz o els beneficis de l’acroioga. Inaugura l’any amb un 
bon regal!  T’hi apuntes?

INSCRIPCIONS ALS TALLERS I ITINERARIS

Al centre, a partir de l’ 11 de desembre, de dilluns a di-
vendres de 9 a 20h

Per internet, a partir de l’11 de desembre a les 9h a www.
casaelizalde.com

A l’Oficina Tiquet Rambles. Palau de la Virreina (La Ram-
bla, 99) de dilluns a diumenge de 10 a 20.30h

• Per a totes les activitats les places són limitades. 

• El pagament del taller es podrà realitzar en efectiu o amb targeta. 

• El suplement en concepte de material s’abonarà en efectiu el pri-
mer dia de classe.

• Un cop realitzada la inscripció no es retornarà l’import de la ma-
trícula, excepte si el taller s’anul·la per part de l’organització.

PROMOCIÓ

Aquest Nadal regala tallers de La Casa Elizalde. Més informació a 
www.casaelizalde.com

Si tens el Carnet Jove gaudiràs d’un 15% de descompte en tots 
els tallers.
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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 18 
gen.) Preu: 74,60€
Professor: Xavier Torrens
Quins són els factors que expliquen 
l’actualitat política? Com es desen-
voluparà Catalunya després de les 
eleccions del 21 de desembre? Bus-
carem respostes per aquestes i altres 
preguntes emprant les eines de la 
ciència política i la sociologia. Tot ex-
plicat amb un llenguatge didàctic, de 
la mà d’un professor de la Universitat 
de Barcelona que col·labora habitual-
ment en els mitjans de comunicació.

LA DEMOCRÀCIA EUROPEA A 
DEBAT: ANÀLISI I EVOLUCIÓ N
Dimarts de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 16 
gen.) Preu: 74,60€
Professor: Albert Balada
Sense perdre de perspectiva l’actuali-
tat política, analitzarem el component 
democràtic de les societats occiden-
tals, en particular les europees. Com-
prendrem els valors que l’haurien de 
prefigurar, parlarem sobre el paradig-
ma democràtic i analitzarem què en 
queda avui dia de la seva essència i 
valors.

MIRANT ÀSIA: SOCIETAT I 
CULTURA XINESA

Dijous de 18 a 19.30 h (10 sess. inici 18 
gen.) Preu: 74,60€
Professor: Xavier Ortells
La Xina s’ha postulat com una de les 
superpotències del segle XXI, però 
què en sabem del gegant asiàtic? 
Explorarem elements clau de la seva 
cultura, com la llengua o les religions. 
Sempre amb la mirada posada en el 
seu paper a la societat contemporà-
nia i en els reptes polítics i econòmics 
d’aquest país-continent.

FILOSOFIA

ACTUALITAT O UTOPIA. 
DEMOCRÀCI(ES):                 
RÈGIM, IDEOLOGIA I LLIBERTAT 
AL S. XXI N
Dilluns de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 15 
gen.) Preu: 74,60€
Professor: Francis Garcia
Què vol dir democràcia? Parlarem de 
les formes polítiques que inclouen el 
seu nom: democràcia deliberativa, 
democràcia radical, democràcia real, 
democràcia representativa, demo-
cràcia directa i democràcia sense 
més apel·latius. Repensar la política 
depèn del coneixement d’aquest con-
cepte tant usat com desconegut, del 
qual en deriva també la llibertat.

PENSADORS POSTMODERNS I 
CONTEMPORANIS: ANALITZANT 
LES PRINCIPALS IDEES  N
Dijous de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 18 
gen.) Preu: 74,60€
Professora: Loredana Niculet
Ens endinsarem en el món de les 
idees filosòfiques actuals, a partir 
d’una selecció de pensadors. Des 
de l’estructuralisme i la semiòtica, al 
postmarxisme i el posthumanisme, 
indagarem sobre conceptes tan con-
trovertits com la deconstrucció en 
Derrida, l’obtús en Barthes, la falsa-
bilitat en Popper o la intolerància en 
Slavoj Zizek. 

LLEGIR FILOSOFIA: LES 
PRINCIPALS OBRES DEL 
PENSAMENT

Dilluns de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 15 
gen.) Preu: 74,60€
Professor: Joan Méndez
Llegirem, reflexionarem i dialogarem 
sobre els conceptes fonamentals que 
podem trobar en els textos més im-
portants de la història del pensament. 
Oferirem les claus interpretatives per 
conèixer els grans temes que ha trac-
tat la filosofia al llarg del temps. Tre-
ballarem obres com: L’home i allò diví 
de María Zambrano, Dilemes morals 
de Philippa Foot o Crisis i reconstruc-
ció de la filosofia de Mario Brunge, 
entre d’altres.

HISTÒRIA DE LES IDEES 
FILOSÒFIQUES: EL CAMÍ CAP A 
LA MODERNITAT

Dimecres de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 
17 gen.) Preu: 74,60€
Professor: Francisco Boffi
Veurem com es van assentar les ba-
ses de la modernitat desplaçant el 
centre del coneixement, basat en 
Déu, cap a allò humà, l’individu. Re-
passarem les noves propostes d’or-
ganització social amb les teories utò-
piques de T. More, la revolució dels 
descobriments científics amb Copèr-
nic, Galileu..., la irrupció de la filosofia 
política de Maquiavel i les veus huma-
nistes d’Erasme i Montaigne

GRANS TEMES DE  LA 
FILOSOFIA N
Dijous de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 18 
gen.) Preu: 74,60€
Professor: Joan Méndez
Examinarem les diverses temàtiques 
que s’han abordat a cadascuna de 
les principals branques de la filosofia 
com per exemple, les preguntes de 
la metafísica, les qüestions clau de 
l’epistemologia i l’antropologia filosò-
fica, els dilemes morals o les trampes 
argumentatives en l’àmbit de la lògica 
i el discurs

EL DESPERTAR FILOSÒFIC: 
PENSAMENT CRÍTIC I ACCIÓ  N
Dimarts de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 16 
gen.) Preu: 74,60€
Professora: Núria Estrach

Ens proposem pensar conjuntament 
la filosofia, la política i l’economia, 
tres pilars fonamentals del pensa-
ment humà que mai s’han de separar. 
Continuarem desenvolupant el saber 
crític amb l’objectiu d’enriquir la nos-
tra resposta actual a tres preguntes 
clau: qui som? d’on venim? i cap a on 
anem?

IMATGES QUE FAN PENSAR: 
L’ART COM A VEHICLE DEL 
PENSAMENT

Dimarts de 18 a 19.30 h (10 sess. inici 16 
gen.) Preu: 74,60€
Professor: Eduard Cairol
Explorarem les correspondències 
entre art, literatura, història, pen-
sament... seguint el fil d’un tema o 
episodi històric. Presentarem així un 
seguit de grans obres d’art, com el 
“Pantocràtor” de Taüll, la “Primavera 
de Botticelli”, “El jurament dels Hora-
cis” de David...on apareix representat 
part del pensament d’una època o 
d’un determinat corrent intel·lectual 
com pot ser la teologia cristiana, el 
neoplatonisme del renaixement o el 
contracte social de Rousseau.

PENSAR BÉ PER ARGUMENTAR 
BÉ? APROXIMACIÓ FILOSÒFICA 
A LES LÒGIQUES

Dimecres de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 
17 gen.) 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 camu-
flen la realitat? Responent a aquestes 
preguntes, treballarem les formes 
tant històriques com actuals empra-
des per argumentar lògicament o 
amb encert. 

HISTÒRIA

GRANS JACIMENTS 
ARQUEOLÒGICS: RECONSTRUIM 
EL NOSTRE PASSAT

Dimarts de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 16 
gen.) Preu: 74,60€
Professora: Irene Cordón
En un jaciment arqueològic s’hi troben 
concentracions de restes d’activitat 
humana, constituït per la presència 
d’artefactes, elements estructurals, 
sòls d’ocupació i altra sèrie d’anoma-
lies. Localitzarem i estudiarem alguns 
dels jaciments més importants del 
món, com els conjunts arqueològics 
de Mèrida i Petra, la ciutat dels naba-
teus o el poblat talaiòtic de Torralba 
d’en Salord, a Menorca. Tots ells, ens 
han permès reconstruir la història del 
nostre passat.

CIVILITZACIONS DE 
L’ANTIGUITAT: ELS POBLES DE 
L’ANTIC PERÚ

Dimecres de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 
17 gen.) Preu: 74,60€
Professora: Marisa Sánchez

Cada regió del Perú va desenvolupar 
el seu propi model cultural, donant 
lloc a civilitzacions ben diferenciades. 
Ens aproparem a la cultura chavin de 
Huantar, als paracas, als nazca, als 
moche, coneguts per la perfecció de 
la seva ceràmica i als chimú que es-
tabliren una aliança amb els inques a 
finals del segle XV. 

MITES, CREENCES I 
PENSAMENT RELIGIÓS EN 
L’ANTIC EGIPTE  N
Dimarts de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 16 
gen.) Preu: 74,60€
Professora: Irene Cordón
Donarem a conèixer els aspectes més 
rellevants de la religió i la cosmovisió 
dels antics egipcis, des de les con-
cepcions de la divinitat fins als déus 
i deesses del panteó i els mites, pas-
sant per la cosmogonia, les creences 
funeràries i la literatura religiosa.

INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA 
MEDIEVAL UNIVERSAL

Dimarts de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 16 
gen.) Preu: 74,60€
Professor: David González
Durant la baixa Edat Mitjana el feu-
dalisme es va imposar com a siste-
ma econòmic i polític a tot Europa. 
Descobreix les principals intrigues 
polítiques de les monarquies feudals 
acompanyades de nocions d’espiritu-
alitat, cultura, art i economia.

LA FORMACIÓ DE LA UNIÓ 
SOVIÈTICA: L’IMPERI ROIG N
Dilluns de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 15 
gen.) Preu: 74,60€
Professor: Octavi Mallorquí
Veurem com l’existència de la Unió de 
Repúbliques Socialistes Soviètiques 
(URSS) va determinar l’evolució de tot 
el segle XX. Sorgida a partir de la Re-
volució Russa del 1917, fou protago-
nista dels principals esdeveniments 
del segle: la II Guerra Mundial, la cur-
sa espacial, la guerra freda... fins a la 
seva dissolució l’any 1991.

HISTÒRIA DE L’ORIENT MITJÀ: 
DE L’IMPERI OTOMÀ A LA 
REVOLUCIÓ ISLÀMICA N
Dijous de 11.30 a 13 h (10 sess. inici 18 
gen.) Preu: 74,60€
Professor: Jordi Corominas
Són molts els factors que han fet 
d’aquesta zona una de les més con-
flictives del món. En repassarem els 
desencadenants des del naixement de 
l’Estat d’Israel, passant per la pugna 
pels recursos naturals de la zona, fins 
la revolució islàmica de Khomeini, amb 
repercussions per a tot el món musul-
mà, sense deixar de banda l’enfronta-
ment entre Israel i els països àrabs.

MOVIMENTS SOCIALS QUE HAN 
CANVIAT EL MÓN  N
Dilluns de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 15 
gen.) Preu: 74,60€
Professor: Jordi Mir
Des del segle XIX comencen a pren-
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dre forma els anomenats moviments 
socials. Col·lectius que s’organitzen 
per promoure i defensar idees i pro-
jectes. Analitzarem la història del mo-
viment obrer, el feminista, l’antimilita-
rista, l’ecologista, el LGTBI... i la seva 
repercussió en el món actual. 

ENTENDRE EL MÓN AVUI 
(DEBATS D’ACTUALITAT)  N
Dimarts de 18 a 19.30 h (10 sess. inici 16 
gen.) Preu: 74,60€
Professor: Jordi Corominas
Vivim a una època de canvis on la 
història s’ha accelerat fins al punt 
que és difícil entendre tot el que està 
passant. Proposem un espai on com-
prendre conceptes i esdeveniments a 
partir de l’anàlisi objectiu d’informació 
rigorosa. Parlarem de democràcia, 
revolució o Estat de Dret, de la mul-
tipolarització, la postveritat o la nova 
esquerra... posarem llum a l’actualitat 
que ens intriga i que, sovint, no aca-
bem d’assimilar.

PASSEJADES PER BARCELONA

Dijous de 17.30 a 19.30 h (8 sess. inici 25 
gen.) Preu: 79,60€
Professor: Jordi Corominas
Decidits a continuar amb la nostra 
particular descoberta de la ciutat, 
aquest hivern caminarem al llarg i am-
ple del Passeig de Gràcia, la Ciutade-
lla, el barri del Guinardó i descobrirem 
la Barcelona de la sisena flota, entre 
d’altres.

ART I ARQUITECTURA

CIUTAT I CIVILITZACIÓ:              
LA FORMA URBANA N
Dijous de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 18 
gen.) Preu: 74,60€
Professora: Isabel Bargalló
La història urbana és un tema impor-
tant i desconegut alhora. El paper 
de la ciutat en l’evolució de la cultu-
ra i la civilització ha estat i és essen-
cial. Començarem amb les ciutat-
estat gregues, passant per la ciutat 
medieval, fins a la formació de les 
ciutats europees. Dedicarem també 
alguna sessió a les ciutats del conti-
nent americà. 

RACONS DE BARCELONA: 
INTERIORS SORPRENENTS 

Dimarts de 17 a 19 h (7 sess. inici 23 
gen.) Preu: 69,62€. Amb suplement
Dimecres de 10.30 a 12.30 h (7 sess. inici 
24 gen.) Preu: 69,62€ Amb suplement
Professor: Oleguer Biete
Descobrirem interiors que destaquen 
pel seu estil arquitectònic i artístic i pel 
seu interès històric. Visitarem cases 
destacades, seus d’entitats i edificis 
religiosos entre d’altres, d’èpoques i 
estils diversos. Alguns exemples en 
són la Casa Vicens, la Sagrada Famí-
lia, la Fundació Plà Armengol al Mas 
Ravetllat, o la Pedrera. Les entrades 
aniran a càrrec els participants. 

HISTÒRIA DE L’ART A 
BARCELONA: DE LA CIUTAT 
RENAIXENTISTA I BARROCA A 
LA CIUTAT MODERNA (S. XV-S. XIX)

Dimarts de 10 a 11.30 h (7 sess. i 3 sorti-
des. Inici 16 gen.) Preu: 74,60€
Professor: Joan Ivern
Descobrirem la història de la ciutat a 
partir de l’anàlisi de les seves mani-
festacions artístiques, des del renai-
xement i el barroc fins a l’entrada a la 
modernitat amb el Pla Cerdà de mit-
jans del segle XIX.

LES CLAUS DE L’ART ROMÀNIC  N
Divendres de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 
19 gen.) Preu: 74,60€
Professora: Laura Benguerel
Entre el segle XI i la meitat del segle 
XII als regnes feudals de l’occident 
europeu es va anar formant un estil 
artístic comú: el romànic. Coneixe-
rem els elements més importants i 
característics de la seva arquitectura, 
escultura i pintura.

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

Dimarts de 16.30 a 18 h (10 sess. inici 16 
gen.) Preu: 74,60€
Professora: Carmina Vivas
Estudiarem els grans mestres que 
van definir les directrius de la poste-
rior 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.

L’ARQUITECTURA BARROCA. UN 
ART AL SERVEI DEL PODER N
Dimecres de 12 a 13.30 h (10 sess. inici 
17 gen.) Preu: 74,60€
Professora: Carmina Vivas
Recorrerem l’Europa de las grans 
monarquies i fastuosos palaus com 
Shönbrun, Versalles, o l’Hermitage. 
Descobrirem el nou urbanisme de 
Roma amb les immenses avingudes i 
places i les grans esglésies i catedrals 
com la de Sant Pau a Londres o San 
Carles a Viena. 

GRANS PERSONATGES DE 
L’ART I LA HISTÒRIA: PINTORS 
EXTRAORDINARIS N
Dijous de 17 a 18.30 h (8 sess. i 2 sorti-
des. Inici 18 gen.) Preu: 74,60€
Professora: Laura Benguerel
Seleccionarem sis pintors que han 
marcat la història de l’art: Leonar-
do, Goya, Delacroix, Monet, Picas-
so i Dalí. Ens endinsarem en la seva 
biografia i producció, per compren-
dre el seu procés creatiu d’una ma-
nera acurada i submergir-nos en la 
seva època.

LA REVOLUCIÓ ROMÀNTICA: DE 
GERICAULT A TURNER N
Dilluns de 10.30 a 12 h (10 sess. inici 15 
gen.) Preu: 74,60€
Professora: Laura Benguerel
Descobrirem grans pintors com Tur-
ner, Delacroix i Friedrich. Reviurem un 
moment pictòric que s’oposa al ca-
ràcter encotillat de la pintura acadè-
mica, trenca les regles compositives i 
omple les obres d’una pinzellada lliure 
i plena d’expressivitat. 

EL REALISME O LA VERACITAT 
EN L’ART  N
Divendres de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 
19 gen.) Preu: 74,60€
Professora: Laura Benguerel
Al segle XIX va néixer una nova corrent 
cultural i de pensament: el Realisme. 
Volia mostrar fidelment l’ambient en 
què es vivia, incloent-hi problemàti-
ques socials concretes. Veurem les 
obres de pintors com Courbet, Dau-
mier, Millet o Sorolla que mostraven la 
realitat al llenç.

L’ART DEL SEGLE XX: DEL 
FAUVISME AL RACIONALISME 
ARQUITECTÒNIC N
Dijous de 10 a 11.30 h (9 sess. i una sor-
tida. Inici 18 gen.) Preu: 74,60€
Professor: Joan Ivern
Coneixerem els “ismes” de l’art de 
la primera meitat del segle XX. Ana-
litzarem la pintura, l’escultura i l’ar-
quitectura de corrents artístics com 
el fauvisme, l’expressionisme, el 
cubisme, el futurisme, el dadaisme i 
l’avantguarda arquitectònica com el 
racionalisme i l’organicisme.

ABSTRACCIÓ, DADÁ I SURREALISME. 
LES AVANTGUARDES DE 
L’INCONSCIENT  N
Dilluns de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 15 
gen.) Preu: 74,60€
Professora: Carmina Vivas
Aprofundirem en moviments artístics 
complexos liderats per grans crea-
dors com Kandinsky, Duchamp, Dalí 
o Magritte. No van ser entesos per 
la crítica ni ben acollits pel públic de 
mitjans del XX. No obstant això, pas-
sat un segle, són àmpliament accep-
tats i a la fi, gairebé compresos. 

LES TENDÈNCIES DE L’ART 
ACTUAL

Dimecres de 18.30 a 20 h (8 sess. i 2 sor-
tides. Inici 17 gen.) Preu: 74,60€
Professor: Joan Ivern
Descobrirem els camins de l’art des 
de mitjans del segle XX fins als nos-
tres 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 exposici-
ons d’art contemporani. Les entrades 
aniran a càrrec de participants.

COM LLEGIR UN QUADRE

Dimecres de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 
17 gen.) Preu: 74,60€
Professora: Mariona Millà
Un viatge per la pintura per apren-
dre a interpretar les obres d’art, va-
lorar-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 (inici 23 gen.) 
Dimecres de 10 a 12 h (inici 24 gen.) 
Divendres de 10 a 12 h (inici 26 gen.)
 Divendres de 17 a 19 h (inici 26 gen.) 
Professora: Pilar Rueda
Dimarts de 17 a 19 h (inici 23 gen.) 
Dimecres de 17 a 19 h (inici 24 gen.) 
Professora: Rosa Tarroja
Dimarts de 11 a 13 h (inici 23 gen.)
Dijous de 10 a 12 h (inici 25 gen.) 
Professora: Gemma Rovira
7 sess. Preu: 69,62 €
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

Dimarts de 10.30 a 12 h (10 sess. inici 16 
gen.) Preu: 74,60€
Professora: Mireia Companys
Analitzarem i comentarem algunes 
de les millors novel·les de la literatu-
ra universal per gaudir del plaer de la 
lectura, compartir les emocions que 
susciten i descobrir els recursos nar-
ratius i el context que les sustenten.

GEOGRAFIES LITERÀRIES: ELS 
PAISATGES DE L’ESCRIPTOR  N
Dimarts de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 16 
gen.) Preu: 74,60€
Professora: Margarida Cordina
Explorarem fins a quin punt es pot 
establir una relació entre el lloc d’ori-
gen i l’obra escrita i quines relaci-
ons s’estableixen entre l’espai físic 
i l’espai literari, a través de lectures 
d’autors i autores de tots els temps 
i de diferents punts de la geografia. 
Analitzarem la història de la Barce-
lona literària, la Barcelona negra, la 
burgesa i la interior i la compararem 
amb d’altres ciutats literàries com 
París, Viena o Londres. 

LA GRAN NOVEL·LA AMERICANA 
DEL SEGLE XX

Dimarts de 19.30 a 21 h (10 sess. inici 16 
gen.) Preu: 74,60€
Professor: Ricardo Baixeras
La història de la novel·la als Estats 
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Units és una història fascinant. A 
partir de la lectura d’algunes de 
les ficcions americanes més relle-
vants, descobrirem de quina ma-
nera els novel·listes americans del 
convuls segle XX han contribuït a 
la construcció del mite de la “Gran 
Novel·la Americana”.

LA NOVEL·LA NEGRA NÒRDICA  N
Dijous de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 18 
gen.) Preu: 74,60€
Professor: César Caballero
Sovint tenim una visió idíl·lica dels 
països nòrdics però el boom de la 
seva novel·la negra sembla negar 
aquesta visió. Respon a una realitat 
per nosaltres desconeguda? Té el 
gènere nòrdic unes particularitats 
pròpies? Mirarem de trobar respos-
tes a aquestes i d’altres preguntes de 
la mà d’alguns dels autors més acla-
mats: Sjöwall i Wahlöö, Stieg Lars-
son, Leif G. W. Persson... 

TALLER DE POESIA: LLEGIR, 
ESCOLTAR I…

Dilluns de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 15 
gen.) Preu: 74,60€
Professor: Josep Pedrals
Què està passant a la poesia actu-
al? 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, gau-
dim-les i comentem-les, esbrinem-ne 
la fortuna i la força, la gràcia i la repul-
sió, i provem de trobar camins transi-
tables en aquesta densa cruïlla.

SORTIM AL TEATRE: LA FUNCIÓ 
ÉS A PUNT DE COMENÇAR N
Dijous de 19.30 a 21 h (10 sess. inici 18 
gen.) Preu: 74,60€
Professora: M. Lluïsa Gasulla
T’agrada el teatre? Vols estar al dia 
de la programació a les sales? Com-
partirem 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 15 
gen.) Preu: 74,60€
Professor: Òscar Pérez
Visionarem cinc films fonamentals de 
la història del cinema i els comenta-
rem a classe després d’una breu in-
troducció sobre alguns aspectes tèc-
nics, de llenguatge i formals que ens 
serviran com a clau de lectura.

LES DONES AL CINEMA: UN 
RECORREGUT EN FEMENÍ PEL 
SETÈ ART  N
Dimarts de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 16 
gen.) Preu: 74,60€
Professora: Judith Vives
La història del cinema està plena de 
grans noms femenins que han que-
dat silenciats i oblidats. Ens fixarem 
en els diferents rols que han ocupat 
les dones tant davant de la pantalla 
com al darrera, com a guionistes, 
muntadores i directores. Repassarem 
també els estereotips sobre la dona 
que el cinema ha transmès al llarg 
del temps, i descobrirem noves veus 
femenines que treballen per crear un 
nou relat en el cinema.

GRANS DIRECTORS DEL 
CINEMA CLÀSSIC EUROPEU N
Dijous de 11.30 a 13 h (10 sess. inici 18 
gen.) Preu: 74,60€
Professor: Enric Ros
Descobrirem deu grans directors que, 
amb la seva obra, van contribuir a se-
dimentar el llenguatge cinematogràfic 
a Europa. Repassarem l’estil d’alguns 
mestres del cinema narratiu com C. T. 
Dreyer o Marcel Carné i de cineastes 
avantguardistes lligats a moviments 
com l’expressionisme alemany, com 
Fritz Lang, o el cinema soviètic, com 
S. M. Eisentein, a través de l’anàlisi a 
fons de les principals pel·lícules.

MITES, GRANS MOMENTS I 
FORMES DEL CINEMA

Dijous de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 18 
gen.) Preu: 74,60€
Professor: Alexis Racionero
Mirarem d’entendre el cinema des 
de diferents punts de vista, combi-
nant història, gèneres, autors, actors 
i tècniques o formes bàsiques de la 
gramàtica cinematogràfica. Des de 
la screwball comedy als temps del 
spaguetti western. Veurem mites com 
Hepburn, Bogart o Hitchcock. Parla-
rem de tècniques com el suspens o la 
càmera en mà. 

ANÀLISI I CRÍTICA 
CINEMATOGRÀFICA

Dimecres de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 
17 gen.) Preu: 74,60€
Professor: Enric Ros
Junts recorrerem alguns dels grans 
moments de la història del cinema, 
debatent i analitzant l’estil, el llen-
guatge cinematogràfic, els significats 
ocults i l’ús de símbols i icones de 
diferents autors i moviments cinema-
togràfics, 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 
19 gen.) Preu: 37,30€
Professora: Judith Vives

Coneixerem la diversitat d’oferta ci-
nematogràfica de Barcelona i apren-
drem a tenir una orientació crítica. 
Veurem films de diferents estils que 
anirem comentant al llarg de les ses-
sions. Les sessions seran quinzenals. 
Les entrades aniran a càrrec dels par-
ticipants.

MÚSICA

INTRODUCCIÓ AL LLENGUATGE 
MUSICAL: APRÈN A LLEGIR UNA 
PARTITURA

Dilluns de 16.30 a 18 h (10 sess. inici 15 
gen.) Preu: 74,60€
Professora: Marta Vigo
T’agradaria saber llegir música? Vols 
agafar una partitura i saber com inter-
pretar-la? Aquest taller està adreçat 
als alumnes que ja hagin cursat ‘In-
troducció al llenguatge musical’ o que 
són capaços de llegir amb la veu una 
partitura a blanques, negres i corxe-
res amb les notes do, mi, sol i la. Mi-
llorarem el nostre nivell de lectura mu-
sical amb noves notes i més ritmes. 

APROXIMACIÓ AL MÓN             
DE LA MÚSICA

Dijous de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 18 
gen.) Preu: 74,60€
Professor: Francesc Conesa
Una panoràmica dels aspectes fo-
namentals de la música: els estils i 
períodes històrics, els grans compo-
sitors, 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:         
DE BACH A L’IMPRESSIONISME

Dimecres de 20 a 21.30 h (8 sess. inici 24 
gen.) Preu: 67,14€
Professor: Joan Vives
Un recorregut per la història de la mú-
sica, des de la claredat i lluminositat 
del classicisme de Haydn i Mozart a 
la originalitat de la música impressio-
nista que troba en Debussy i en Ravel 
dos dels seus màxims exponents.

ENTENDRE L’ÒPERA

Dilluns de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 15 
gen.) Preu: 74,60€
Professor: Francesc Conesa
Un viatge fascinant per l’òpera a través 
d’obres mestres del gènere. Coneixe-
rem les claus per comprendre l’òpera 
i gaudir-ne plenament. La selecció 
inclou algunes de les peces progra-
mades a la temporada del Liceu.

L’ÒPERA COM MAI L’HAVIES 
SENTIT  N
Dijous de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 18 
gen.) Preu: 74,60€
Professor: Joan Martínez-Colàs
Al llarg dels més de quatre-cents 
anys d’història de l’òpera, són nom-
brosos els autors que han fet servir 
aquest gènere com a mitjà expressiu. 

Des de Monteverdi fins a Josep Soler, 
passant per Händel, Mozart, Verdi, 
Wagner i Puccini, el curs ens per-
metrà conèixer l’evolució estilística i 
tècnica de l’òpera, la més completa 
de totes les arts.

ESCOLTANT JAZZ. GAUDEIX 
DELS GRANS MOMENTS

Dimecres de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 
17 gen.) Preu: 74,60€
Professor: Publio Delgado
Continuarem descobrint 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 rít-
miques i melòdiques de cada estil, 
ragtime, bebop, cooljazz, funky... Co-
neixerem els artistes més influents: 
Monk, Duke, Miles, Sinatra, Benny 
Goodman, Louis Armstrong, Jaco 
Pastorius...Veurem també, la influèn-
cia del jazz en altres disciplines com 
la literatura, pintura o el cinema.

CIÈNCIA I TECNOLOGIA 

MATEMÀTIQUES PER ENTENDRE 
EL MÓN  N
Dijous de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 18 
gen.) Preu: 74,60€
Professor: Josep M. Calverol
Segons deia Galileu és impossible 
entendre l’Univers sense les matemà-
tiques. Pot ser una afirmació agosa-
rada però és cert que les podem tro-
bar per tot arreu. Seguirem explorant 
com les matemàtiques són presents 
a pràcticament tots els àmbits de la 
nostra vida i a la d’altres éssers vius 
i com ens ajuden a entendre tant els 
fenòmens simples com d’altres més 
complexos.

ELS SECRETS DE LA FÍSICA 
QUÀNTICA: MÉS ENLLÀ DE LES 
PARTÍCULES  N
Dimarts de 19.30 a 21 h (10 sess. inici 16 
gen.) Preu: 74,60€
Professors: Ass. Quadrívium
La física quàntica prediu efectes que 
desafien la nostra intuïció. Quin sig-
nificat pot tenir que una partícula pu-
gui estar en un lloc i en tots al mateix 
temps? El gat de Schröedinger, està 
viu o està mort?. Deixant de banda 
aquesta i altres metàfores, gràcies 
a la física quàntica ha estat possible 
el desenvolupament de gran part de 
la tecnologia de la que disposem en 
l’actualitat. Veurem com es va comen-
çar a desenvolupar i els principals ci-
entífics que van contribuir a la seva 
creació. Perquè la física quàntica està 
per tot arreu...vols comprovar-ho? 

CIÈNCIA A BARCELONA: DE 
LA MEDICINA MEDIEVAL A LA 
RECERCA BIOMÈDICA  N
Dijous de 16.30 a 18 h (10 sess. inici 18 
gen.) Preu: 74,60€
Professor: Miquel Carandell
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Us proposem conèixer la ciutat des 
d’un punt de vista diferent: Barcelona 
com a ciutat de ciència. Veurem com 
eren els hospitals medievals, com va 
sorgir la medicina moderna, el naixe-
ment de les societats científiques i la 
creació del Zoo, com van arribar les 
innovacions tecnològiques a la ciutat i 
com es va viure la Revolució Industrial 
fins arribar a les noves institucions de 
recerca del segle XXI. 

NEUROCIÈNCIA I 
APRENENTATGE AL LLARG DE 
LA VIDA

Dimarts de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 16 
gen.) Preu: 74,60€
Professor a: Elisabet Font
El cervell és una màquina molt com-
plexa que ens ha permès evolucio-
nar i adaptar-nos al medi a través de 
l’aprenentatge constant. N’obtenim 
el màxim potencial? Coneixem els 
mecanismes concrets que influeixen 
en l’aprenentatge i la memòria? Veu-
rem com la neurociència ens dóna 
respostes a aquestes i altres pre-
guntes amb la finalitat de conèixer 
com funciona el cervell en relació a 
aspectes tan importants com l’adap-
tació als canvis, la gestió de les emo-
cions o l’atenció.

MALALTIES QUE AFECTEN EL 
CERVELL: UNA NOVA EPIDÈMIA 
DEL SEGLE XXI?

Dimecres de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 
17 gen.) Preu: 74,60€
Professors: Institut de neurociències UB
Parlarem del funcionament del nostre 
cervell i de quines són les malalties 
que l’afecten directament. Posarem 
llum als dubtes que ens puguin sorgir 
sobre l’Alzheimer, el Parkinson i altres 
processos neurodegeneratius i psi-
quiàtrics. Coneixerem quins són els 
darrers avenços per tractar aquestes 
malalties i les eines que s’utilitzen en 
la investigació per dissenyar noves te-
ràpies més efectives.

ASTRONOMIA: ELS SECRETS DE 
L’UNIVERS

Dilluns de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 15 
gen.) 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 mi-
tològics i també des del punt de vista 
científic.

MÉS ROBÒTICA: DESCOBREIX 
ELS MINDSTORMS

Dimecres de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 
17 gen.) Preu: 74,60€
Professora: Pilar Marmi d’Aprentik
Avui dia, els dispositius intel·ligents 
que ens envolten formen part de la 
nostra vida. Per entendre el món ac-
tual en què vivim i la revolució tecno-
lògica que estem presenciant, hem 

de comprendre la lògica i l’estructura 
computacional que hi ha darrera. Us 
proposem introduir-vos en la progra-
mació d’una manera pràctica, a partir 
d’unes eines molt visuals i material 
molt senzill d’utilitzar com són els ro-
bots Mindstorms. 

CRIMINALÍSTICA: TÈCNIQUES 
PER RESOLDRE DELICTES  N
Dijous de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 18 
gen.) Preu: 74,60€
Professora: Sara Cervelló
Amb una base teòrica i exercicis 
pràctics coneixerem com es realitza 
una investigació policial, què s’analit-
za a l’escena del crim, quines figures 
hi intervenen i quin és el procediment 
que porta a la resolució d’un delicte. 
Si ets un amant de les novel·les de 
misteri, aquest és el teu taller! 

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

PSICOLOGIA

ENEAGRAMA: UNA EINA PER A 
L’AUTOCONEIXEMENT

Dimecres de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 
17 gen.) Preu: 74,60€
Professora: Núria Costa
Acostumes a ensopegar sempre amb 
la mateixa pedra? Sovint aquest fet es 
deu a un desconeixement del propi 
caràcter i de les conseqüències que 
té al teu entorn. Farem un viatge a tra-
vés de les nou tipologies de caràcters 
que proposa l’eneagrama amb l’ob-
jectiu de desenvolupar una conscièn-
cia més profunda de la personalitat i 
construir, així, una posició més salu-
dable en les relacions. T’atreveixes a 
conèixer-te una mica més?

PROCRASTINACIÓ I ESTRÈS: 
L’ART DE PRENDRE DECISIONS 
JUSTES I EFECTIVES  N
Dijous de 19.30 a 21 h (10 sess. inici 18 
gen.) Preu: 74,60€
Professora: Natàlia Sobregrau
Una font important d’estrès es dóna 
quan aplacem decisions o activitats 
importants per d’altres irrellevants 
creant, a la llarga, més frustració. 
Coneixerem els factors que influeixen 
en la presa de decisions i adquirirem 
eines i recursos per decidir, amb més 
seguretat i tranquil·litat, quines són 
les nostres prioritats.

RELACIONS TÒXIQUES: QUÈ 
T’ATRAPA I COM SORTIR-TE’N  N
Dimarts de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 16 
gen.) Preu: 74,60€
Professor: Xavier Oñate
Les relacions tòxiques són aquelles 
que ens fan ser qui no som, ens fan 
patir o treuen el pitjor de nosaltres 
mateixos. Abordarem aquests aspec-
tes de forma teòrica i pràctica amb 

l’objectiu de desenvolupar l’autoco-
neixement que permet, juntament 
amb la millora de l’autoestima, allibe-
rar-se de la teranyina que es manifes-
ta en aquests tipus de vincles.

CLAUS PER CULTIVAR 
L’AUTOESTIMA  N
Dilluns de 18 a 19.30 h (10 sess. inici 15 
gen.) Preu: 74,60€
Professora Núria Costa
Tractarem de forma vivencial l’auto-
coneixement profund de qui som i de 
les nostres potencialitats, a l’hora que 
ens enfocarem a com volem viure, 
des de la coherència interna, en con-
sonància amb el nostre desig genuí i 
valors, per millorar els nostre benes-
tar en la línia del creixement personal.

ASSERTIVITAT: COMUNICACIÓ 
EFECTIVA I AFECTIVA  N
Dijous de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 18 
gen.) Preu: 74,60€
Professora: Elena Ramírez
L’assertivitat és una de les habilitats 
comunicatives més complexes i al-
hora més efectives en la resolució 
de conflictes, en la negociació amb 
els altres i en la millora de les com-
petències pròpies. Descobrirem com 
fer valer els criteris propis respectant 
i escoltant als altres. 

LA VIDA AFECTIVA: CONSOL, 
TENDRESA I ENTREGA

Dilluns de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 15 
gen.) Preu: 74,60€
Professora: Carme Boo
Les relacions més íntimes poden ser 
font de creixement o de patiment. 
Treballarem la convivència basada en 
l’acceptació de totes les singularitats 
de l’altre, el consol, la tendresa i l’en-
trega. També obrirem una porta a les 
necessitats invisibles que a han estat, 
a vegades, ignorades.

CONECTA AMB TU MATEIX: 
PERCEPCIÓ I INTUICIÓ  N
Dilluns de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 15 
gen.) Preu: 74,60€
Professora: Carme Boo
Les nostres creences, coneixements, 
expectatives, experiències viscu-
des... provoquen estímuls que ens 
condicionen a l’hora de decidir. Veu-
rem com ens poden ajudar a tenir una 
vida plena enlloc de ser obstacles pa-
ralitzants. Farem servir la percepció i 
la intuició com aliats per apropar-nos 
a la llibertat interior.

CONFLICTES I EMOCIONS: 
PENSAMENTS, EXPECTATIVES I 
ACTITUDS  N
Dimecres de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 
17 gen.) Preu: 74,60€
Professora: Pilar Cases
A la vida quotidiana sorgeixen con-
flictes que provoquen un desgast. 
Treballarem tècniques i estratègies 
per reconduir la frustració i la ràbia, i 

potenciarem les habilitats socials per 
afrontar assertivament els conflictes 
amb l’objectiu de millorar el grau de 
benestar i satisfacció personal.

VIURE EN POSITIU, PENSAR EN 
POSITIU  N
Dimarts de 12 a 13.30 h (10 sess. inici 16 
gen.) Preu: 74,60€
Professora: Elena Ramírez
La nostra experiència vital està, en 
molts moments, subjecta a la nostra 
actitud i interpretació. Una posició 
que ens permeti viure el present i in-
terpretar el nostre passat i futur de 
forma positiva ens portarà a una vida 
emocionalment sana. Aprendrem, re-
cuperarem i tindrem cura d’aquestes 
habilitats.

MINDFULNESS PER VIURE 
PLENAMENT

Dimarts de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 16 
gen.) Preu: 74,60€
Professor: Raquel de Lara
Desenvoluparem els recursos interns 
que permeten viure la vida amb ple-
nitud, gaudint d’un major benestar, 
energia i entusiasme. Alternarem 
pràctiques de meditació i ioga guia-
des amb elements teòrics del conei-
xement de la ment.

APROFUNDINT EN LA PRÀCTICA 
DEL MINDFULNESS 

Divendres de 10.30 a 12 h (10 sess. inici 
19 gen.) Preu: 74,60€
Professor: Dolores González 
Aquest curs s’adreça a aquelles per-
sones que ja coneixen els principis 
bàsics de la pràctica de mindfulness 
i desitgen aprofundir en ells i establir 
una pràctica més estable.

COACHING CORPORAL

Divendres de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 
19 gen.) 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 autoco-
neixement a través d’un treball corpo-
ral i de consciència que facilita la con-
nexió amb l’energia vital. A través del 
moviment ens trobarem a 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 dei-
xar anar bloquejos i tensions, estar en 
el present i fluir.

COACHING PER L’ASSOLIMENT 
D’OBJECTIUS

Dilluns de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 15 
gen.) Preu: 74,60€
Professora: Eva Mª Sánchez
No més excuses, digues prou als “no 
puc”! Fes fora les veus que t’estan 
impedint avançar cap allò que vols i 
aprèn a clarificar i a definir objectius 
personals o professionals, a generar 
pensaments constructius, a connec-
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tar amb els teus valors fonamentals i 
a passar a l’acció amb confiança per 
fer que les coses passin.

LA MEMÒRIA: UNA CAPACITAT 
QUE PODEM MILLORAR

Dilluns de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 15 
gen.) Preu: 74,60€
Professores: Pilar Cases i Isabel Cayuela
Dimecres de 11.30 a 13 h (10 sess. inici 
17 gen.) Preu: 74,60€
Professora: Pilar Cases
Què és la memòria? Quins tipus de 
memòria hi ha? Quins factors poden 
influir en la seva davallada? Plante-
jarem estratègies i pautes fàcils per 
mantenir i treballar la nostra capacitat 
memorística.

SALUT

PSICONEUROIMMUNOLOGIA: 
EL CAMÍ CAP A LA MEDICINA 
INTEGRATIVA  N
Dimarts de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 16 
gen.) Preu: 74,60€
Professor: Nèstor Sánchez de Rege-
nera BCN
L’ésser humà s’enfronta a nous riscos 
per a la salut: menjar poc saludable, 
un ritme de vida frenètic o la conta-
minació. Per lluitar contra aquests 
factors, les ciències de la salut estan 
vivint una autèntica revolució que 
passa per una comprensió profunda 
de com funciona l’organisme i l’im-
pacte que té l’entorn on viu. Apren-
drem de manera didàctica i rigorosa 
les principals causes de moltes de les 
malalties actuals i eines per preve-
nir-les o controlar-les. 
ALIMENTACIÓ CONSCIENT I 
SUPERALIMENTS
Dijous de 16.30 a 18 h (10 sess. inici 18 
gen.) Preu: 74,60€
Professor: Alfons Aguilera
Adquirirem els coneixements neces-
saris per fer de l’alimentació la nos-
tra medicina. Treballarem conceptes 
bàsics de de nutrició i descobrirem 
aliments que per les seves propietats 
són beneficiosos per a la salut. Aprèn 
a alimentar-te d’una forma conscient, 
sana i equilibrada.
ALIMENTS QUE ENS CUREN: ELS 
CICLES DE LA DONA  N
Dimecres de 18.30 a 20h (10 sess. inici 
17 gen.) Preu: 74,60€
Professora: Victòria García
Se sap que l’alimentació és una peça 
clau en la prevenció de moltes ma-
lalties. Coneixerem els beneficis que 
ens poden generar alguns aliments 
per prevenir o apaivagar les alteraci-
ons que la dona pateix abans, durant 
i després de la menopausa.
APLICACIONS DE LA 
FITOTERÀPIA

Dimecres de 10 a 12 h (8 sess. inici 24 
gen.) Preu: 79,57€. Amb suplement
Professor: José Herrero de Cos 
Coop. de Salut

Coneixerem el món de les plantes 
medicinals, dels seus principis ac-
tius i dels seus usos, així com dife-
rents preparats que podem elaborar. 
Ens centrarem en plantes i aplicaci-
ons associades a processos i can-
vis vitals de les persones: infància, 
estès, insomni, sexualitat i alteraci-
ons en la dona i l’home madur, entre 
molts d’altres.

REEDUCACIÓ VISUAL. MÈTODE 
BATES

Dijous de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 18 
gen.) Preu: 74,60€
Professora: Orit Kruglansky de Cos 
Coop. de Salut
Per què ens hem de resignar a por-
tar 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, hiper-
metropia, astigmatisme, vista can-
sada i estrabisme.

ACTIVITAT FÍSICA

INICIACIÓ A L’OSTEOPATIA

Dimecres de 16.30 a 18 h (10 sess. inici 
17 gen.) Preu: 74,60€
Professora: Lorena Martín de Cos 
Coop. de Salut
L’osteopatia és una teràpia que faci-
lita al nostre cos retornar a l’equilibri 
natural. Repassarem els principis bà-
sics de l’osteopatia i aprendrem tèc-
niques 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.

TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ I 
RESPIRACIÓ

Dimarts de 10.30 a 12 h (10 sess. inici 16 
gen.) 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 
ajuden a alliberar tensions, a assere-
nar-nos i a calmar la nostra ment en 
profunditat. 

RELAXACIÓ I MEDITACIÓ

Dimecres de 14 a 15 h (10 sess. inici 17 
gen.) Preu: 49,73€
Professora: Milagros Martín
La relaxació ens permet assossegar 
la ment, ampliar la consciència i re-
duir 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 I MEDITACIÓ

Dilluns de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 15 
gen.) Preu: 74,60€
Professora: Anna Rabanal
Combinarem hatha ioga i meditació 
per assolir una connexió profunda 

amb el nostre cos i prendre consci-
ència del moment present a través 
de la respiració. L’objectiu serà l’ob-
servació física, emocional i espiritual 
del nostre ésser i aconseguir un major 
benestar a tots els nivells.

IOGA

Dilluns de 11.30 a 12.45 h (10 sess. inici 
15 gen.) Preu: 62,16 €
Dimecres de 15 a 16.30 h (10 sess. inici 
17 gen.) Preu: 74,60€
Professora: Edel Cases
Dimecres de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 
17 gen.) Preu: 74,60€
Professora: Marién García
Divendres de 12 a 13.30 h (10 sess. inici 
19 gen.) 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.

ACROIOGA  N
Divendres de 15.30 a 17 (10 sess. inici 19 
gen.) Preu: 74,60€
Professor: Eduard Juanet
Ioga, acrobàcia en parella i massatge 
tailandès per sentir-te millor. Desco-
breix la nova pràctica en auge que 
t’ajudarà a guanyar seguretat a nivell 
físic i mental. Prepara’t per jugar, con-
fiar, enfortir-te i, sobretot, gaudir!

OFFICE IOGA

Dijous de 14 a 15 h (10 sess. inici 18 gen.) 
Preu: 49,73€
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 acumu-
lades, els dolors i les molèsties que 
apareixen després de moltes hores 
davant l’ordinador.

TAI-TXÍ

Dilluns de 10 a 11.15 h (10 sess. inici 15 
gen.) Preu: 62,16 €
Professora: Gemma Sunaya
Dimecres de 16.30 a 17.45 h (10 sess. ini-
ci 17 gen.) Preu: 62,16 €
Professora: Kazuco Onkai
El tai-txí és una antiga art marci-
al xinesa que comporta la pràctica 
d’exercicis senzills, suaus i relaxants, 
sincronitzant la respiració amb el mo-
viment i la concentració.

TXI-KUNG

Dilluns de 15.30 a 16.45 h (10 sess. inici 
15 gen.) Preu: 62,16 €
Professora: Gianella Legnani
Aquesta pràctica mil·lenària, origi-
nària 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, exerci-
tarem articulacions i músculs i apren-
drem a relaxar cos i ment.

ESTIRAMENTS I ESQUENA SANA

Dimarts de 15 a 16h (10 sess. inici 16 
gen.) Preu: 49,73€
Professora: Carmen Chito
Farem una sèrie d’exercicis que ens 
ajudaran a corregir la postura, flexibi-
litzar 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 (10 sess. inici 16 
gen.) Preu: 49,73€
Professora: Carmen Chito
Dijous de 12.30 a 13.45 h (10 sess. inici 
18 gen.) Preu: 62,16 €
Professora: Alexandra Cervera
Dissabte de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 20 
gen.) Preu: 74,60€
Professor: Janine Machado
Un sistema d’exercicis enfocats a 
potenciar la flexibilitat del cos, to-
nificant 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 16 
gen.) Preu: 74,60€
Professora: Cristina Sánchez
Amb la combinació de ioga i Pilates 
enfortirem, flexibilitzarem i tonifica-
rem tota la musculatura corporal. Afi-
narem 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 (10 sess. inici 16 
gen.) Preu: 62,16 €
Professora: Janine Machado
Combina exercicis actius de gimnàs-
tica hipopressiva amb posicions i tèc-
niques del mètode Pilates per millorar 
la postura corporal, els problemes 
d’esquena i reforçar i reduir el perí-
metre abdominal.

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA
Dimecres de 10 a 11.15 h (10 sess. inici 
17 gen.) Preu: 62,16 €
Dimecres de 11.30 a 12.45 h (10 sess. 
inici 17 gen.) Preu: 62,16 €
Professora: Alba García (RAP)
La gimnàstica abdominal hipopres-
siva redueix el perímetre abdominal 
aportant millores a nivell estètic, pos-
tural i funcional. Treballarem la faixa 
abdominal tenint cura de l’esquena i 
prevenint problemes relacionats amb 
el sòl pelvià.

BALETONIC
Dilluns de 14 a 15 h (10 sess. inici 15 
gen.) Preu: 49,73€
Dimecres de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 
17 gen.) Preu: 74,60€
Professora: Olga Ausejo



14 15 

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 muscu-
latura (cames, glutis, braços i centre 
del cos).

EXPRESSIÓ I CREATIVITAT

ESCRIPTURA

ESCRIPTURA TEATRAL:           
ELS SECRETS DE LA 
DRAMATÚRGIA N  

Dimarts de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 16 
gen.) Preu: 74,60€
Professora: Blanca Bardagil
Un taller pràctic on aprendrem dife-
rents eines i recursos que ens perme-
tran escriure textos teatrals, perdre la 
por a la pàgina en blanc, crear perso-
natges, etc. Llegirem i escriurem les 
nostres pròpies escenes traient profit 
de l’estil personal i de les diverses in-
quietuds dels integrants del grup.

STORYTELLING I CREACIÓ 
LITERÀRIA

Dijous de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 18 
gen.) Preu: 74,60€
Professora: Mònica Solanas
Els relats són narracions estructu-
rades d’esdeveniments. Però també 
són xarxes d’històries carregades 
d’emocions i sensacions. Ens arriben 
a través dels cinc sentits: els podem 
olorar, tastar, visualitzar; ens criden 
i ens abracen o ens sacsegen. Ens 
familiaritzarem amb el relat i treballa-
rem amb les eines de l’storytelling per 
donar força a les nostres històries.

ELS SECRETS DE LA NARRACIÓ

Dimecres de 10.30 a 12 h (10 sess. inici 
17 gen.) Preu: 74,60€
Professora: Raquel Picolo
Vols conèixer quines tècniques 
s’amaguen darrere d’un bon conte o 
d’una novel·la apassionant? Aquest 
és un taller per experimentar amb 
tècniques narratives bàsiques. Po-
sarem èmfasi en l’ús literari del llen-
guatge, un dels principals secrets de 
la literatura. Treballem la forma que 
tindrà la història que vols contar?

ESTILS I ESCENES LITERÀRIES. 
ESCRIPTURA DE RELATS N
Dimarts de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 16 
gen.) Preu: 74,60€
Professora: Anna Marcet
T’agrada escriure però et quedes en-
callat en les escenes clau? Et costa 
canviar d’estil? Treballarem sobre una 
trama fixa però flexible que ens anirà 
portant per totes aquelles escenes 
que, de vegades, resulten difícils: dià-
legs, descripcions, escenes... També 
proposem exercicis per disparar la 
creativitat i jugar amb els nostres pro-
pis recursos literaris.

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA BÀSICA

Dilluns de 18 a 19.30 h (9 sess. i 1 sorti-
da. Inici 15 gen.) Preu: 74,60€
Professora: Adriana Olsina
Dimarts de 11.30 a 13 h (9 sess. i 1 sorti-
da. Inici 16 gen.) Preu: 74,60€
Professor: Ricard Badia
Una introducció al món de la fotogra-
fia digital per conèixer tots els seus 
avantatges, com funciona la càme-
ra i quins són els conceptes bàsics 
per fer unes bones preses. Taller per 
aprendre el funcionament de la càme-
ra reflex digital. La sortida fotogràfica 
pot no coincidir amb el dia habitual 
del taller.

TÈCNIQUES FOTOGRÀFIQUES

Dimarts de 18.30 a 20 h (9 sess i 1 sorti-
da. Inici 16 gen.) Preu: 74,60€
Professor: Ricard Badia
Aprendrem a treballar les diferents 
tècniques fotogràfiques que permet 
el format digital. En concret treba-
llarem 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 sorti-
des. Inici 15 gen.) 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. 

RETOC FOTOGRÀFIC: EL FLUX 
DE TREBALL

Dimarts de 20 a 21.30 h (9 sess. i 1 sorti-
da. Inici 16 gen.) Preu: 74,60€
Professor: Ricard Badia
La fotografia comença o acaba des-
près de fer clic amb la càmera? Dar-
rera d’una bona fotografia normal-
ment hi ha una bona tasca de revelat. 
En l’època digital aquest revelat es 
fa amb programes d’edició seguint 
un flux de treball que explicarem en 
aquest taller. Aconsegueix un bon re-
sultat final!

FOTOGRAFIA URBANA

Dissabte de 10 a 13 h (2 sess. i 3 sorti-
des. Inici 27 gen.) Preu: 74,60€
Professora: Kati Riquelme
Us convidem a observar l’entorn quo-
tidià 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 que reflecteixen fragments in-
sòlits de la societat en què vivim. 

FOTOGRAFIA AMB MÒBIL  N
Dilluns de 19.30 a 21 h (8 sess. i 2 sorti-
des. Inici 15 gen.) Preu: 59,68€
Professor: Luís Giménez
Actualment els smartphones comp-
ten amb potents càmares fotogrà-
fiques i prestacions. Però, en vols 
saber més? Parlarem dels tipus de 
càmares i accessoris fotogràfics, 
treballarem amb aplicacions d’edició 
d’imatge, estudiarem la composició 
fotogràfica i descobrirem les princi-
pals xarxes socials per difondre-les. 
Tot el que necessites saber per acon-
seguir una imatge impecable amb un 
resultat professional.

TEATRE

INTERPRETACIÓ TEATRAL

Divendres de 19 a 20.30 h (10 sess. inici 
19 gen.) 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 cre-
ació d’un personatge i la posada en 
escena.

TALLER DE TEATRE:                   
EL JOC TEATRAL

Dijous de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 18 
gen.) Preu: 74,60€
Professor: David Franch
Potenciarem la nostra creativitat i les 
nostres habilitats personals, desen-
voluparem la nostra imaginació, esti-
mularem l’espontaneïtat, augmenta-
rem la percepció i la sensibilitat, tot 
reforçant la nostra autonomia, l’au-
toestima i la personalitat. Els partici-
pants serem actors i creadors alhora!

VEU I CANT

LA VEU COM A EINA DE TREBALL

Dilluns de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 15 
gen.) Preu: 74,60€
Professora: Sandra Pujols
Proporcionarem les eines necessàri-
es perquè tot aquell qui ho vulgui, pu-
gui millorar la seva comunicació oral i 
optimitzar l’ús de la seva veu. Apren-
drem a tenir cura de la veu, a conèixer 
i identificar els hàbits nocius, adqui-
rirem 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 
19 gen.) Preu: 74,60€
Professora: Helena Cabo
Gaudirem de cantar en grup aplicant 
eines bàsiques de tècnica vocal. 
Aprendrem a cantar cançons polifò-
niques 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 16 
gen.) 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 Por-
ter 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 
17 gen.) Preu: 74,60€
Professora: Pilar Pintor
Aprendrem a ballar rock and roll, pas-
doble, bolero, txa-txa-txà, fox i tango. 
Ens fixarem en les postures, en l’ele-
gància per ballar de forma natural i en 
diferenciar els ritmes. 

BALLS EN LÍNIA

Dijous de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 18 
gen.) 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 espaci-
al, la memòria i la coordinació motora. 
Vine a ballar ritmes clàssics i moderns 
que podràs practicar allà on vagis!

BALLS CARIBENYS  N
Divendres de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 
19 gen.) Preu: 74,60€
Professora: Nayan James
Aprendrem els principals balls cari-
benys, les figures, estils i moviments. 
Gaudirem de la bachata, el meren-
gue, la salsa i ens deixarem seduir per 
alguns ritmes afrocaribenys. 

BALLS LLATINS SENSE PARELLA

Dimecres d’11.30 a 13 h (10 sess. inici 17 
gen.) Preu: 74,60€
Professora: Mª 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.

JAZZ STEPS: POSA’T EN FORMA 
A RITME DE SWING

Dimarts de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 16 
gen.) Preu: 74,60€
Professors: Spank the baby
El xarleston és un ball individual 
que sorgeix a Carolina del Sud amb 
anterioritat al lindy-hop. Es caracte-
ritza pel seu estil dinàmic, especta-
cular i divertit i s’identifica amb els 
“bojos anys 20”. Ideal per millorar 
l’agilitat i la coordinació i passar una 
bona estona!
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BROADWAY JAZZ

Divendres de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 
19 gen.) Preu: 74,60€
Professora: Virgine Beraldo
Aprendrem coreografies inspirades 
en alguns dels musicals més im-
pactants i famosos de la història de 
Broadway. A partir dels passos més 
bàsics, treballarem l’actitud, la cons-
ciència i l’expressió corporal, la tea-
tralitat i el sentit de grup, tot incloent 
els seus elements més característics, 
com ara el barret o les cadires.

DANCEHALL

Dijous de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 18 
gen.) 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 visto-
ses i enèrgiques que ens ajudaran a 
mantenir-nos en forma.

BOLLYWOOD

Dilluns de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 15 
gen.) Preu: 74,60€
Professora: Rosalía García
El bollywood és una dansa extreta de 
les pel·lícules de la indústria cinema-
togràfica de l’Índia. Prové de la barre-
ja de les danses tradicionals del país i 
de les influències del pop occidental.

ZUMBA

Divendres de 17 a 18.30h (10 sess. inici 
19 gen.) Preu: 74,60€
Professora: Timea Angyal
Gaudeix d’aquesta activitat física en-
tre el ball i el fitness tot movent el cos 
al ritme de la música llatina. No calen 
coneixements previs ni experiència, 
només ganes de passar-ho bé i po-
sar-se en forma amb energia! 

EXPRESSIÓ PLÀSTICA

APRÈN A DIBUIXAR

Dimecres de 19 a 21 h (8 sess. inici 24 
gen.) Preu: 79,57€
Professora: Úrsula Uriach
Dijous de 17 a 19 h (8 sess. inici 25 gen.) 
Preu: 79,57€
Divendres de 10 a 12 h (8 sess. inici 26 
gen.) Preu: 79,57€
Professora: Helena Basagañas
El dibuix és l’element essencial per 
introduir-se en el món de les arts 
plàstiques. Treballarem les formes 
acadèmiques del dibuix i les seves 
diferents tècniques. Ens iniciarem en 
la representació del natural amb ele-
ments com la llum, l’ombra, el volum i 
la composició. El material anirà a càr-
rec dels participants.

DIBUIX NATURALISTA

Dimarts de 17 a 19 h (8 sess. inici 23 
gen.) Preu: 79,57€
Professora: Blanca Martí

Apropa’t a les tècniques d’observa-
ció 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 repre-
sentació 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 habi-
tual del taller.

URBAN SKETCHING

Dimarts de 17.30 a 19.30 h (8 sess. inici 
16 gen.) Preu: 79,57€ Amb suplement
Dissabte de 11 a 13 h (8 sess. inici 20 
gen.) Preu: 79,57€ Amb suplement
Professor: Shiembcn
Treballarem la il·lustració en l’entorn 
urbà. Aprendrem a captar allò interes-
sant del nostre voltant, a combinar di-
buix 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 23 
gen.) 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 ex-
perimentació. Treballarem la compo-
sició, la llum i la creació d’atmosferes. 
El material anirà a càrrec dels partici-
pants.

EXPERIMENTA AMB 
L’AQUAREL·LA

Dijous de 10.30 a 12.30 h (8 sess. inici 25 
gen.) Preu: 79,57€
Professora: Úrsula Uriach
Aprendrem tots els secrets, possi-
bilitats i estratègies creatives de la 
tècnica de pintura a l’aigua per excel-
lència. Crearem composicions, at-
mosferes i contrastos en paisatges, 
natures mortes i també retrats. El ma-
terial anirà a càrrec dels participants

PINTURA A L’OLI PER A 
PRINCIPIANTS

Dilluns de 17.30 a 19.30 h (8 sess. inici 22 
gen.) Preu: 79,57€
Professor: Xavier Moreno
Pas a pas ens endinsarem en la tèc-
nica 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 ex-
perimentant amb totes les possibi-
litats. El material anirà a càrrec dels 
participants.

PINTURA A L’OLI

Dilluns de 19.30 a 21.30 h (8 sess. inici 22 
gen.) Preu: 79,57€
Professor: Xavier Moreno
Si ja t’has iniciat en la pintura a l’oli i 
vols conèixer altres maneres de pin-
tar, 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 càr-
rec dels participants.

EL RETRAT: DIBUIX

Dimecres de 10 a 12 h (8 sess. inici 24 
gen.) 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

Dimecres de 12 a 14 h (8 sess. inici 24 
gen.) 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. In-
tentarem copsar tota la força, expres-
sivitat i sensibilitat que es pot trobar 
en el cos nu. El material anirà a càrrec 
dels participants.

LLIBRETA D’ARTISTA: POSA EN 
MARXA LA TEVA CREATIVITAT

Dijous de 17 a 19 h (8 sess. inici 25 gen.) 
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 creaci-
ons més grans. Connectarem amb 
l’impuls creador i gaudirem del plaer 
de pintar, sense judicis ni interpreta-
cions.

CAL·LIGRAFIA I LETTERING: 
MAJÚSCULES ROMANES  N
Dimarts de 17 a 19 h (8 sess. inici 23 
gen.) Preu: 79,57€
Professor: Javier Porras
Prendrem com a exemple la lletra 
capital romana, paradigma de be-
llesa i perfecció. Analitzarem i com-
prendrem les proporcions carac-
terístiques en aquesta escriptura. 
Adaptarem aquestes formes per a 
realitzar-les amb una ploma metàl-
lica. Finalment, a partir de les formes 
apreses, crearem un alfabet utilitzant 
plomes de dibuix. El material anirà a 
càrrec dels participants.

CAL·LIGRAFIA I LETTERING: 
GÒTICA SEGONS KOCH  N
Dijous de 19.30 a 21.30 h (8 sess. inici 25 
gen.) Preu: 79,57€
Professor: Javier Porras
Ens aproparem a l’escriptura gòtica, 
actualitzada pel cal·lígraf del s.XX 
Rudolf Koch, en un moment histò-
ric en què la cal·ligrafia havia deixat 
de ser utilitzada com a mitjà per a 
la composició de llibres i va passar 
a tenir un caràcter més expressiu i 
experimental. Un cop apreses les 
formes bàsiques explorarem la seva 
expressivitat realitzant exercicis de 
lettering. El material anirà a càrrec 
dels participants.

DISSENY & HANDMADE

L’ART D’ENQUADERNAR 
LLIBRES

Dijous de 10 a 12 h (8 sess. inici 25 gen.) 
Preu: 79,57€
Professora: Roberta Bridda
Aprendrem a enquadernar llibres amb 
diferents tècniques de cosits i ple-
gats i descobrirem com fer carpetes 
i caixes. Treballarem amb tipologies 
d’enquadernació diferents en cada 
sessió: llibres cosits amb tapa dura, 
desplegables, enquadernació japo-
nesa, copta, belga, etc. El material 
anirà a càrrec dels participants.

TALLER DE SCRAPBOOKING N
Dimecres de 18 a 20 h (4 sess. inici 24 
gen.) Preu: 39,78€ Amb suplement
Professora: Marta Pallarès
L’scrapbooking consisteix en crear 
àlbums de fotos personalitzats, origi-
nals i plens de color per conservar els 
nostres records més preuats. Apren-
drem com preparar-los i posarem en 
pràctica diferents tècniques de deco-
ració (estampació, embossing, mixed 
media,...) i treballarem amb diferents 
formats, materials i eines.

CHALK PAINT:               
REDECORA I RECICLA

Dimecres de 18 a 20 h (4 sess. inici 21 
feb.) Preu: 39,78€ Amb suplement
Professora: Marta Pallarès
Vols transformar objectes quotidians 
i donar-los una nova imatge? Aprèn a 
usar la tècnica de la pintura de guix, 
un producte amb un acabat setinat, 
suau i sedós, que et permet actua-
litzar els teus objectes siguin del ma-
terial que siguin, sense haver-los de 
polir, decapar o emprimar. Dóna un 
aire nou als teus mobles!

TALLER DE COSTURA CREATIVA: 
CONFECCIÓ DE BOSSES  N
Dijous de 17 a 19 h (8 sess. inici 25 gen.) 
Preu: 79,57€
Professora: Marisol Saavedra
Si vols continuar descobrint les infini-
tes possibilitats de la costura aquest 
és el teu taller! Aprendràs a fer dife-
rents tipus de bosses: necesser, tote 
bag multiús, clutch ... És necessari 
tenir coneixement bàsics de costura 
(enfilall i puntada recta) El material 
anirà a càrrec dels participants.

PATRONATGE: FALDILLA

Dijous de 19 a 21 h (8 sess. inici 25 gen.) 
Preu: 79,57€
Professora: Marisol Saavedra
En aquest taller t’iniciaràs en el pa-
tronatge, confeccionant una faldilla a 
mida, començaràs de zero i participa-
ràs 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.



18 19 

TÈCNIQUES APLICADES A LA 
BIJUTERIA 

Dijous de 19 a 21 h (8 sess. inici 25 gen.) 
Preu: 79,57€ Amb suplement
Professora: Berta Ribalta
Coneixerem les eines bàsiques i els 
materials necessaris per crear biju-
teria artesanal. Realitzarem diferents 
enfilats per crear collars, polseres, 
anells i arracades amb diferents ma-
terials com la resina i el vidriat, el 
filferro i l’acer i aprendrem diferents 
tipus de nusos i tècniques.

JOIERIA A LA CERA PERDUDA

Dimecres de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 
17 gen.) Preu: 74,60€ Amb suplement
Professora: Brigitte Guerra
Ens aproparem a una de les tècniques 
més antigues de la joieria per desco-
brir les possibilitats infinites del món 
del modelatge amb ceres. Una tèc-
nica 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.

RESTAURACIÓ DE MOBLES

Dilluns de 10 a 12 h (8 sess. inici 22 gen.) 
Preu: 79,57€ Amb suplement
Professora: Mabelle Morell
Dilluns de 19 a 21 h (8 sess. inici 22 gen.) 
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 tre-
ballarà amb objectes petits, no s’ac-
ceptaran en cap cas, peces grans.

TALLER D’INTERIORISME: 
TRANSFORMACIÓ D’ESPAIS

Dimecres de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 
17 gen.) Preu: 74,60€
Professora: Mar Esplà
Coneixerem les pautes bàsiques d’in-
teriorisme per a transformar el nostre 
habitatge o l’oficina. Obtindrem crite-
ris per la realització d’un bon projec-
te d’ambientació interior, treballarem 
amb idees pràctiques i mètodes per 
aconseguir el màxim confort i alhora 
el màxim aprofitament de l’espai, fun-
cionalitat i economia.

COSMÈTICA NATURAL PER A 
L’HIVERN  N
Dimarts de 10 a 12 h (8 sess. inici 23 
gen.) Preu: 79,57€ Amb suplement
Professora: Urvashi Bailo
Realitzarem productes cosmètics 
naturals adaptats a l’època d’hivern. 
Prepararem cremes i mantegues 
facials i corporals, dentífrics, deso-
dorants, xampús i sabons. Ho pre-
pararem amb plantes medicinals i 
olis essencials adients per a aquesta 
època de l’any, per a que protegeixin 
la pell del fred i a la vegada estimulin 
les defenses corporals. 

INICIACIÓ A LA PERFUMERIA: 
CREA LA TEVA ESSÈNCIA

Dimarts de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 16 
gen.) Preu: 74,60€ Amb suplement
Professora: Marta García
La iniciació a la perfumeria que et 
proposem t’obrirà les portes d’un 
nou univers olfactiu. Aprendràs 
d’una manera molt planera tècniques 
per a la creació d’aromes 100% na-
turals que podràs aplicar a perfums, 
olis, encens i sabons... fins i tot a 
l’hora de cuinar!

RECURSOS

DESENVOLUPAMENT 
COMPETENCIAL

DIR-HO TOT I DIR-HO BÉ. 
TÈCNIQUES PER PARLAR         
EN PÚBLIC  N
Dimecres de 19.30 a 21 h (10 sess. inici 
17 gen.) Preu: 74,60€
Professora: Io Valls
Sovint hem de parlar en públic i no 
sabem per on començar. Aquest 
taller pràctic ens ajudarà a prendre 
consciència sobre com comuniquem 
i a treballar tècniques per preparar 
presentacions orals amb un contingut 
clar, creatiu i entusiasta per transme-
tre el missatge que volem. Parlar és 
un plaer, en gaudirem!

LA MÀGIA DE L’IL·LUSIONISME  N
Divendres de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 
19 gen.) Preu: 74,60€
Professor: Mag Stigman
Et fascinen els jocs de cartes, els 
trucs amb cordes, el mentalisme o 
l’habilitat de fer aparèixer i desaparèi-
xer objectes? Farem una aproximació 
pràctica a la màgia de prop i a dife-
rents tècniques d’habilitat manual, 
efectes visuals i recursos psicolò-
gics. Si tens ganes de fer somriure i 
il·lusionar, no t’ho pensis, vine a so-
miar amb nosaltres! El material anirà a 
càrrec dels participants.

INICIACIÓ AL BRIDGE

Dissabte de 10 a 12 h (8 sess. inici 20 
gen.) 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 es-
port per a la ment i és adequat per a 
totes les edats. Aprendrem a jugar-hi 
d’una forma pràctica i amena.

JUGUEM AL BRIDGE

Dissabte de 12 a 14 h (8 sess. inici 20 
gen.) Preu: 79,57€
Professor: Llorenç Suñol
Ampliarem els coneixements bàsics 
d’aquest joc social per tal d’assolir un 
nivell que et permeti competir.

IDIOMES

CONVERSA EN ANGLÈS 

Nivell bàsic
Dilluns de 12 a 13.30 h 
(10 sess. inici 15 gen.) Preu: 74,60€
Divendres de 18.30 a 20 h 
(10 sess. inici 19 gen.) Preu: 74,60€
Professora: Henny Cannova
Nivell mitjà
Dimarts de 10 a 11.30 h (
10 sess. inici 16 gen.) Preu: 74,60€
Professor: Mark Santry
Dimecres de 18 a 19.30 h 
(10 sess. inici 17 gen.) Preu: 74,60€
Professora: Lilith Wood
Nivell avançat
Dilluns de 20 a 21.30 h 
(10 sess. inici 15 gen.) Preu: 74,60€
Professora: Lilith Wood
Dimarts de 11.30 a 13 h 
(10 sess. inici 16 gen.) Preu: 74,60€
Professora: Rachel Thew
Dijous de 20 a 21.30 h 
(10 sess. inici 18 gen.) Preu: 74,60€
Professora: Rachel Thew 
Posarem en pràctica els coneixe-
ments d’anglès a partir de situacions 
diferents i millorarem la pronunciació, 
la gramàtica i l’expressió.

ENGLISH READING CLUB

Dijous de 18.30 a 20 h 
(10 sess. inici 18 gen.) 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, acon-
seguirem millorar la nostra expressió 
i comprensió en llengua anglesa. Cal 
tenir un nivell mitjà d’anglès.

TEA AND ENGLISH

Divendres de 16.30 a 18 h 
(10 sess. inici 19 gen.) Preu: 74,60€ 
Amb suplement
Professor: Mark Santry
L’hora del te és un costum tradicional 
britànic que s’ha mantingut amb va-
riacions al llarg del temps. Et propo-
sem que gaudeixis d’aquesta tradició 
mentre practiques la conversa en an-
glès i millores la teva expressió. Cal 
tenir un nivell mitjà d’anglès.

COOKING IN ENGLISH

Dissabte de 11 a 13 h 
(7 sess. inici 27 gen.) Preu: 69,62€ 
Amb suplement
Professora: Soledad Peñafiel
Utilitzant l’anglès com a mitjà de co-
municació 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 bàsic
Dijous de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 18 
gen.) Preu: 74,60€
Professor: Oliver Décriaud
Nivell mitjà
Dilluns de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 15 
gen.) Preu: 74,60€
Dimarts de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 16 
gen.) Preu: 74,60€
Professor: Oliver Décriaud
Practicarem la llengua francesa amb 
converses al voltant de la vida quo-
tidiana o la societat actual i al mateix 
temps revisarem els nostres coneixe-
ments de gramàtica i expressió, tot 
millorant la nostra pronunciació. 

ALEMANY BÀSIC

Dimecres de 16.30 a 18 h (10 sess. inici 
17 gen.) Preu: 74,60€
Professora: Elena Panzetta
Farem una primera presa de contacte 
amb la llengua i la cultura alemanyes. 
Coneixerem el vocabulari i la gramà-
tica bàsica per mantenir una petita 
conversa. Cal haver tingut un primer 
contacte amb l’alemany.

PARLIAMO DELL’ITALIA

Dijous de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 18 
gen.) Preu: 74,60€
Professora: Laura Valentini
Viatjarem per la cultura italiana a tra-
vés 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 prac-
ticarem l’idioma i aprendrem voca-
bulari. Cal tenir coneixements bàsics 
d’italià.

ITALIANO IN CUCINA

Dimecres de 16.30 a 18.30 h (7 sess. inici 
24 gen.) Preu: 69,62€ Amb suplement
Professora: Simona Marinelli
Aprendrem italià a través de la gastro-
nomia 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! Cal tenir coneixe-
ments bàsics d’italià.

GASTRONOMIA

FONAMENTS DE LA CUINA

Dimecres de 10 a 12 h (7 sess. inici 24 
gen.) Preu: 69,62€ Amb suplement
Professor: Diego Molina
Remetent-nos a l’essència de la cui-
na, aprendrem tècniques bàsiques 
que ens permetran optimitzar al mà-
xim els plats que prepararem. Co-
neixerem les bases de la cuina, les 
diferents preparacions, tipus de tall i 
salses i sofregits.
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CUINA RÀPIDA I FÀCIL

Dimarts de 14 a 16 h (7 sess. inici 23 
gen.) Preu: 69,62€ Amb suplement
Professor: Pepe Petrus
Tens poc temps per cuinar, però no 
vols renunciar a menjar bé? Apren-
drem 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

Dijous de 12 a 14 h (7 sess. inici 25 gen.) 
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 combi-
nar entre ells per formar un menú i tin-
drem cura de la presentació, que serà 
digna dels millors restaurants. També 
aprendrem tècniques bàsiques de la 
cuina actual.

CUINA D’AUTOR

Dimecres de 12 a 14 h (7 sess. inici 24 
gen.) Preu: 69,62€ Amb suplement
Professor: Diego Molina
Tens inquietuds gastronòmiques i 
ganes de sorprendre els convidats 
amb plats originals? Aprendrem trucs 
de restaurant, des de l’elecció de la 
matèria prima fins a la presentació al 
plat. Les receptes més atractives i in-
novadores al teu abast!

RECEPTES CREATIVES  N
Dijous de 17 a 19 h (4 sess. inici 1 març) 
Preu: 39,78€ Amb suplement
Professor: Xavier Sancho
Sorprèn als teus convidats amb les 
propostes creatives d’aquest taller. 
Descobriràs com combinar els pro-
ductes i com presentar-los al plat per 
obtenir resultats magnífics i delicio-
sos! 

PLATS DE CULLERA

Dijous de 17 a 19 h (4 sess. inici 25 gen.) 
Preu: 39,78€ Amb suplement
Professor: Xavier Sancho
Cuinarem plats de cullera i per su-
car-hi pa, extrets del receptari tradi-
cional de tota la vida amb diferents 
acabats i presentacions, plats ver-
sàtils 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 DELS                         
PAÏSOS CATALANS  N
Dilluns de 17 a 19 h (7 sess. inici 22 gen.) 
Preu: 69,62€ Amb suplement
Professor: Diego Molina
Vine a descobrir les grans receptes 
de la cuina catalana, valenciana i ba-

lear: el fricandó de vedella, la caldere-
ta menorquina, la xatonada, la paella 
valenciana...seran alguns dels plats 
que elaborarem extrets del receptari 
tradicional de la cuina de tota la vida. 
Ens retrobarem amb una rica i increï-
ble gastronomia. 

CUINA MEXICANA N
Dilluns de 19.30 a 21.30 h (7 sess. inici 22 
gen.) Preu: 69,62€ Amb suplement
Professora: Margarita Torres
Ens delectarem amb la gastronomia 
mexicana, amb els distints colors, sa-
bors i textures d’aquesta cuina a tra-
vés dels seus plats més tradicionals i 
de fàcil elaboració.

APERITIUS I TAPES 
SORPRENENTS  N
Dimarts de 17 a 19 h (4 sess. inici 23 
gen.) Preu: 39,78€ Amb suplement
Professora: Marta Lorente
Descobreix infinites idees per poder 
preparar tapes i aperitius ben origi-
nals. Treballarem amb ingredients 
de la cuina mediterrània, elaborarem 
receptes clàssiques amb tocs reno-
vats i jugarem amb diferents tipus de 
presentacions per obtenir creacions 
vistoses!

CUINA HINDÚ

Divendres de 18 a 21 h (2 sess. inici 19 
gen.) Preu: 29,48€ 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

Dimarts de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici 
23 gen.) Preu: 39,78€ Amb suplement
Professora: Oanh Tran de ClicÀsia
Vols descobrir l’origen dels produc-
tes, les formes de cocció o les tècni-
ques d’elaboració i presentació dels 
plats més famosos de la cuina viet-
namita? Aprendrem a preparar plats 
tradicionals del Vietnam alhora que 
ens aproparem a la cultura del país.

RECEPTES DEL SUD-EST 
ASIÀTIC  N
Dijous de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici 25 
gen.) Preu: 39,78€ Amb suplement
Professora: Agnés Dapère
Aromes, colors, textures ... El món 
fascinant de la cuina vietnamita i del 
sud-est asiàtic. Coneixerem els ingre-
dients tradicionals (verdures, pastes, 
espècies) i on trobar-los. Cuinarem 
alguns dels plats més coneguts i els 
menjarem junts. 

SUSHI

Dimarts de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici 
20 feb.) 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 2 feb.) Preu: 29,84€ Amb suplement
Professora: Ana Sastre
Aprendrem a elaborar diferents espe-
cialitats com ara el ramen tradicional, 
on el brou és molt important, els ya-
kisoba o fideus udon amb pollastre 
i verdures. Un taller per a autèntics 
amants de la cuina japonesa!

RISOTTOS  N
Divendres de 18.30 a 21.30 h (2 sess. ini-
ci 16 feb.) Preu: 29,84€ Amb suplement
Professora: Carme Comas
Si sou amants de la cuina italiana de 
ben segur que us agradaran els risot-
tos. Aprendrem a cuinar les millors 
receptes amb ingredients variats i de 
proximitat d’un dels plats amb més 
tradició a Itàlia. 

CUINA VEGANA

Dijous de 14 a 16 h (7 sess. inici 25 gen.) 
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. Apren-
drem a cuinar plats aptes per a ve-
gans però al mateix temps deliciosos 
per a tothom.

CROQUETES, MANDONGUILLES I 
HAMBURGUESES VEGETALS  N
Dimarts de 17 a 19 h (4 sess. inici 20 feb.) 
Preu: 39,78€ Amb suplement
Professora: Simona Marinelli
Gaudeix preparant delicioses i ori-
ginals croquetes, mandonguilles i 
hamburgueses elaborades amb in-
gredients saludables. Elaborarem re-
ceptes fàcils que podrem incorporar 
als àpats de cada dia, com una opció 
saludable, nutritiva i divertida.

PANS D’ARREU DEL MÓN  N
Divendres de 18.30 a 21.30 h (2 sess. ini-
ci 2 març) Preu: 29,84€ Amb suplement
Professora: Carme Comas
Un recorregut gastronòmic per l’uni-
vers del pa. Gaudirem preparant re-
ceptes originàries de diversos llocs 
del món que tenen com a base els 
mateixos ingredients (farina, aigua 
i llevat). Obtindrem així pans tan es-
pectaculars com la focaccia, el New 
York deli rye, la fougasse, la pita...

REBOSTERIA CLÀSSICA

Divendres de 18.30 a 21.30 h (2 sess. ini-
ci 16 març) Preu: 29,84€ Amb suplement
Professora: Carme Comas

Aprendrem els trucs i receptes de la 
rebosteria de tota la vida. Treballarem 
amb els ingredients més tradicionals 
però també inclourem alguns de més 
innovadors obtenint dolços igualment 
deliciosos però amb un toc sorpre-
nent i diferent. 

TAST I MARIDATGE DE 
CERVESES

Dijous de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici 1 
març) Preu: 39,78€ Amb suplement
Professor: Enric Fabre
A partir del tast dirigit, anirem dis-
tingint i entenent la importància de 
cadascun dels ingredients de la cer-
vesa. Malta, llúpol, llevats i aigua, 
cadascun d’aquests essencials in-
gredients atorga unes propietats dife-
rents a les cerveses i obre un immens 
ventall de sensacions i d’estils que 
distingirem i gaudirem. El tast anirà 
acompanyat d’un maridatge pensat 
per a cada estil de cervesa. 

TAST DE VINS

Dimecres de 20 a 21.30 h (8 sess. inici 24 
gen.) 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 va-
lorar-lo, com es marida... I ho farem 
des del vessant més analític però lú-
dic a la vegada.

TAST DE VINS AVANÇAT

Dimecres de 18.30 a 20 h (8 sess. inici 24 
gen.) 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 itineraris es fan els dissabtes, de 
10 a 13h, si no s’indica el contrari. 
Preu: 14,92 €. Places limitades. 

ITINERARIS TEMÀTICS

LA BARCELONA MODERNA: DE 
LA GUERRA DE SUCCESSIÓ AL 
DECRET DE NOVA PLANTA

Dissabte 27 de gener
Professora: Alba Casaramona 
Són molts els vestigis que ens recor-
den, encara, el pas del monarca Felip 
V per la ciutat de Barcelona, però al-
guns resten prou amagats com per-
què ens hagin passat desapercebuts. 
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El Fossar de les Moreres, la Ciutade-
lla, la placeta de Marcús, el Mercat 
del Born... seran alguns dels escena-
ris que ens acolliran per tal d’evocar el 
setge a la ciutat.

HISTÒRIES I LLEGENDES DE LA 
BARCELONA OCULTA

Divendres 2 de febrer, de 18 a 20.30 h
Professora: Insòlitbcn 
Ens endinsarem en els carrerons del 
barri gòtic per descobrir les històries 
més truculentes de la ciutat tot par-
lant del moment històric en el que 
van ocórrer.

SITGES: DELS “INDIANOS” A LES 
FESTES MODERNISTES

Dissabte 24 de febrer, d’11 a 13 h
Professora: Alba Casaramona 
Sitges va passar de ser una tranquil·la 
vila de pescadors a convertir-se en el 
centre neuràlgic del modernisme grà-
cies a les festes oficiades per Santia-
go Rusiñol. Protagonista indiscutible 
d’un creixement econòmic sense pre-
cedents determinat per la influència 
dels indians, encara podem gaudir 
dels sumptuosos edificis residencials 
que es van construir.

ITINERARI FOTOGRÀFIC: LA 
BARCELONA DE JOAN COLOM

Dissabte 3 de març
Professora: Lola Montserrat
Joan Colom és considerat un dels mi-
llors cronistes gràfics de Barcelona, 
especialment conegut per les seves 
fotografies del barri xino als anys 60. 
Redescobrirem els carrers i els esce-
naris de la realitat quotidiana i margi-
nal que el fotògraf va captar amb la 
seva càmera Leica.
Amb la col·laboració de l’Espai de fo-
tografia Francesc Català-Roca.

DONES D’AVANTGUARDA

Dijous 8 de març, de 18 a 21 h
Professor: Marc Jobani, d’Androna 
Cultura 
Dandis, transformistes, provocado-
res, surrealistes, ambigües, avant-
guardistes… oblidades. Us convidem 
a descobrir la vida i l’obra d’algunes 
d’aquestes artistes i intel·lectuals vin-
culades al barri de Gràcia com Lluïsa 
Vidal, Remedios Varo, Maruja Mallo, 
Mercè Rodoreda o Margarida Xirgu. 

JOSEP PLA A BARCELONA

Dissabte 10 de març
Professora: Maria Nunes
Us convidem a un itinerari literari que 
evoca la presència de Josep Pla a la 
ciutat de Barcelona durant l’època 
d’estudiant i dels inicis de la seva 
carrera periodística i d’escriptor (1913 
-1919). 
Amb el suport de la Fundació Josep 
Pla de Palafrugell. 

LA CASA DE LA SEDA I LA 
BARCELONA GREMIAL

Dissabte 10 de març, de 10 a 12 h
Professorat: Casa de la Seda
Recorrerem els espais més emblemà-
tics de la Casa de la Seda, la planta 
noble, on es reunia el Gremi de Velers, 
la Sala Magna on ens transportarem a 
un temps d’esplendor, ostentació i luxe. 
Després continuarem pel Barri Gòtic i el 
Call Jueu, aprofundint en la història dels 
gremis de la nostra ciutat des de l’Edat 
Mitjana fins als nostres dies.

BARCELONA I LA SEVA GUIA-
CICERONE. FER “TURISME” A LA 
CIUTAT AL S. XIX

Dissabte 17 de març
Professora: Vicky Medina, de Tròpic 
de Capricorni, eix de divulgació 
científica i cultural 
Recuperarem la primera “guia turísti-
ca” de Barcelona, editada l’any 1847. 
Quin trajecte recomanava fer al foras-
ter? Quins edificis, monuments o mu-
seus destacava? Resseguint pàgina 
a pàgina, la Guia-Cicerone d’Antoni 
Bofarull, “viatjarem per la ciutat” –per 
Ciutat Vella–, fent especial esment a 
les informacions de caràcter cultural 
i arqueològic. 

MITOLOGIA AL PARC DEL 
LABERINT D’HORTA

Dissabte 17 de març
Professor: Oleguer Biete
A través dels elements decoratius i 
ornamentals que trobem als jardins 
del parc coneixerem alguns dels mi-
tes fonamentals de la mitologia grega, 
reviurem històries extraordinàries que 
queden representades al llarg de tot 
el recorregut. Entrada a càrrec dels 
participants.

ITINERARIS DE CIUTAT

CURIOSITATS AL BARRI DE LA 
FONT DE LA GUATLLA

Dissabte 20 de gener
Professor: Oleguer Biete
La Font de la Guatlla és un barri cu-
riós, atípic, i amb força contrastos. 
Antigament havia estat una zona ru-
ral, amb masies disperses envolta-
des de camps, però aquest paisatge 
canvià amb l’arribada de la industri-
alització a la zona. 

PASSEIG HISTÒRIC PEL BARRI 
DE SANT ANTONI

Dissabte 20 de gener
Professor: Marc Jobani, d’Androna Cultura
Coincidint amb Sant Antoni i la festa 
major del barri, us proposem transitar 
la història, copsar les transformacions 
i descobrir les peculiaritats d’un dels 
quarters més antics i sorprenents de 
la ciutat. 

EL BARRI DE SANT JUST: EL 
COR DE LA CIUTAT MEDIEVAL

Dissabte 3 de febrer
Professor: Jordina Camarasa 
Sabíeu que l’església dels Sants Just i 
Pastor és un dels temples més antics 
de la ciutat? Coneixeu les cases de la 
noblesa que s’amaguen a Ciutat Ve-
lla? Us proposem descobrir secrets 
d’aquest entorn que, durant segles, 
fou el cor de Barcelona. Entrada al 
campanar a càrrec dels participants.

REVOLTA I REVOLUCIONS A LA 
VILA DE GRÀCIA

Dissabte 3 de febrer
Professora: Diana Llobet
Passejarem per la vila amb més ca-
ràcter de la ciutat, tot descobrint els 
secrets que amaguen les seves pla-
ces i carrers. I veurem els canvis, 
revolucions i revoltes que li donen al 
barri aquesta fisonomia tan peculiar. 

EL BARROC A LES RAMBLES

Dissabte 10 de febrer
Professor: Oleguer Biete
Passejant per La Rambla i els seus 
entorns descobrirem alguns dels edi-
ficis barrocs més interessants de la 
ciutat i les històries i anècdotes curi-
oses que hi van succeir en el passat.

BOTIGUES HISTÒRIQUES DE LA 
DRETA DE L’EIXAMPLE

Dissabte 10 de febrer
Professora: Carolina Chifoni
Reprendrem el fil de la història d’an-
tics comerços que mantenen ober-
tes les seves portes, sovint dins 
unes arquitectures i decoracions va-
luoses i sorprenents. Un plaer per a 
la vista i una excusa esplèndida per 
perdre’s pel barri.

EL COL·LEGI DE LES 
TERESIANES I ELS ANTICS 
NUCLIS DE MODOLELL I 
GALVANY

Dissabte 17 de febrer
Professora: Carolina Chifoni
Descobrirem l’arquitectura gaudini-
ana del Col·legi de les Teresianes i 
passejarem pels barris de Modolell i 
Galvany, tot visitant la Torre E. Cera, 
Can Castelló, el Palau de Fígols, el 
Mercat de Galvany... Entrada al Col-
legi a càrrec dels participants. 

LA TAVERNA DEL NINOT: 
HISTÒRIES DE L’ESQUERRA DE 
L’EIXAMPLE

Dissabte 24 de febrer
Professor: Pere Cowley
Els primers habitants de l’Eixample 
Esquerra van viure en blocs aïllats 
enmig de camps. Un dels nuclis ini-
cials va sorgir al voltant de la Taverna 

del Ninot. Coneixerem els orígens del 
barri tot recorrent els primers carrers 
en ser urbanitzats i escoltant els re-
cords dels veïns.

SANTA EULÀLIA, ANTIGA 
PATRONA DE BARCELONA

Dissabte 3 de març
Professora: Carolina Chifoni
Coneixerem el vincle de Santa Eulàlia 
amb la ciutat de Barcelona. Els seus 
orígens romans, el martiri pels dife-
rents carrers de la ciutat antiga i la 
seva presència en edificis com l’Ajun-
tament, la Cripta de la Catedral o la 
plaça del Padró.

EL JARDÍ I EL PALAU DE LES 
HEURES I LA GRANJA DE MARTÍ 
CODOLAR

Dissabte 10 de març
Professora: Carolina Chifoni
Passejant a peu ens endinsarem a la 
finca de Can Duran, a l’antic poble 
d’Horta. A banda de ser la residència 
dels Gallart, els darrers canvis en la 
segona meitat del segle XX ens per-
metran gaudir d’un tros de la història 
del barri.

ITINERARIS DE NATURA

PASSEIG PEL PARC FLUVIAL DEL 
BESÒS

Dissabte 27 de gener
Professor: Miquel Carandell
Passejarem per la llera del Besòs, 
recuperada recentment. Des de la 
desembocadura fins a Montcada i 
Reixach, visitarem l’anomenada Casa 
de la Mina i el Parc de les Aigües, el 
punt on es captava aigua pel famós 
Rec Comtal i que portava aigua fins la 
ciutat de Barcelona. 

ITINERARI PER LA ZONA 
AGROFORESTAL DE GALLECS

Dissabte 17 de febrer
Professor: Miquel Carandell
Recorrerem els camins de Gallecs 
per veure els seus camps, les seus 
boscos, l’església romànica de Santa 
Maria de Gallecs i els espais d’aigua-
molls i boscos de ribera de can Salvi i 
el torrent de Caganell. 

DESCOBRINT L’ENTORN 
NATURAL DE MONTSERRAT

Dissabte 17 de març
Professor: Xavi Folqué, de Fem natura
Des de Can Maçana farem un recor-
regut per un camí molt agradable. En-
tre boscos de pins i alzines, arribarem 
a La Cadireta o Roca Foradada. Du-
rant el camí farem diverses parades 
per observar, flora i fauna de la zona 
i també les agulles i els conglomerats 
montserratins. 
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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, L3 i L4
Diagonal- L3 i L5
Provença
Pg. de Gràcia
7, 20, 22, 24, 39,
45, 47, B-24, H10 i V17
    C. Bruc amb C. Aragó
Equipament parcialment accesible

De dilluns a divendres
de 9 a 21h
Dissabtes
de 9 a 14h i de 16 a 20h

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. 

MAPA


