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HISTÒRIA I ACTUALITAT

MIRANT A ÀSIA:
COREA I JAPÓ

ACTUALITAT

Dijous de 18 a 19.30 h (10 sess. inici 19
abr.) Preu: 74,60 €
Professors: Ester Torres i Lluc López

ACTUALITAT ECONÒMICA:
L’ALTRA CARA DE LA MONEDA

N

Dilluns de 18 a 19.30 h (8 sess. inici 16
abr.) Preu: 59,68 €
Professor: Òscar Ramírez

Què és més virtual el bitcoin o l’euro?
Com afectarà el procés o la reforma
fiscal de Trump a la teva butxaca?
Com pots optimitzar la factura fiscal?
Quins productes financers tens al teu
abast? Mirant l’última hora de l’actualitat econòmica aprendrem, de forma
amena, conceptes econòmics i financers que ens ajudaran a sobreviure en
el món actual.
POLÍTICA EN UNA NOVA ERA:
DESXIFRANT L’ACTUALITAT N

Dimecres de 20 a 21.30 h (10 sess. inici
18 abr.) Preu: 74,60 €
Professors de la Universitat de
Girona. Coord. Ariel Sribman

El món canvia a un ritme vertiginós.
Dia a dia veiem caure els fonaments
ens els quals s’ha assentat la política
durant dècades. Cap a on va la democràcia? Quant dura la indignació?
I per a què serveix? Parlarem de governs i poders a l’ombra, de què passa a Catalunya més enllà del procés,
de feminisme... Desxifrarem aquesta
nova era i aportarem claus per entendre-la.
SOCIOLOGIA POLÍTICA: GRANS
REPTES DEL S. XXI
N

Dimarts de 18.30 a 20 h (9 sess. inici 17
abr.) Preu: 67,14 €
Professor: Albert Balada

Alguns científics socials defineixen el
moment actual de post-democràcia
i, de fet, sembla que el sistema polític i social s’hagi tornat immutable i
inoperant. Parlarem de desequilibris
culturals, econòmics, demogràfics i
de civilització, entre d’altres. Analitzarem les causes i buscarem possibles
solucions.
ENTENDRE EL MÓN AVUI
(DEBATS D’ACTUALITAT)
Dimarts de 18 a 19.30 h (9 sess. inici 17
abr.) Preu: 67,14 €
Professor: Jordi Corominas

Vivim en 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 comprendre conceptes i esdeveniments a
partir de l’anàlisi objectiu d’informació
rigorosa. Parlarem de la immigració,
de les fake news, de l’augment de les
desigualtats o de l’èxit dels populismes, entre d’altres, per intentar posar
llum a l’actualitat.
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Corea i Japó són països cada vegada
més presents en el panorama polític,
econòmic i cultural. Ara bé, què en
sabem més enllà de les visions estereotipades que ens arriben? Amb el
suport de la seva producció cultural,
proporcionarem una mirada historicopolítica de les dues societats per
entendre el seu lloc en el segle XXI.
HISTÒRIA

GRANS JACIMENTS ARQUEOLÒGICS:
RECONSTRUIM EL NOSTRE PASSAT
Dimarts de 17 a 18.30 h (9 sess. inici 17
abr.) Preu: 67,14 €
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’anomalies. Localitzarem i estudiarem alguns
dels jaciments més importants del
món com Angkor, la ciutat perduda
de l’antic regne de Cambodja, la tomba de la Reina Hetepheres a Egipte o
el teatre romà de Bosrà a Síria, entre
d’altres.
CIVILITZACIONS DE
L’ANTIGUITAT: CULTURES DEL
PERÚ ANCESTRAL
N

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

Coneixerem algunes de les cultures
que es van desenvolupar dins del territori de la costa i la serralada dels Andes peruans i explorarem la primera
ciutat d´Amèrica: Caral. Parlarem de
l´imperi Huari, amb la seva expansió
i decadència, així com de les innovacions culturals dels regnes Lambayeque i Chancay.
LA VIDA QUOTIDIANA A
L’ANTIC EGIPTE

N

Dimarts de 18.30 a 20 h (9 sess. inici 17
abr.) Preu: 67,14 €
Professora: Irene Cordón

Ens endinsarem en el dia a dia de
l’antic Egipte. Què menjaven? Què
feien durant el seu temps d’oci? A
quina edat es casaven? Els llibres solen mostrar la història política i obvien que el coneixement d’una cultura
passa, també, per saber com vivia el
poble.
LA PENÍNSULA IBÈRICA
EN L’ÈPOCA MODERNA:
DEL COMPROMÍS DE CASP A
L’ARRIBADA DELS ÀUSTRIES N

Dimarts de 17 a 18.30 h (9 sess. inici 17
abr.) Preu: 67,14 €
Professor: Andreu Navarra

Recorrerem els grans corrents de

pensament cultural, social i polític del
segle XV al XVI al continent europeu,
al conjunt de la monarquia hispànica
i als territoris de la Corona d’Aragó.
Des del sorgiment de la figura dels
Reis Catòlics, l’arribada del Renaixement i la reforma catòlica, passant pel
regnat de Carles I i l’eclosió de l’imperi dels Habsburg.

coberta de la ciutat, aquesta primavera us proposem noves rutes per seguir meravellant-nos. Caminarem pel
barri de Sant Gervasi, descobrirem
els orígens de l’Eixample, l’evolució
de barris com el Poblenou i el Besòs
i ens endinsarem en la Gràcia desconeguda, entre d’altres.

HISTÒRIA DE L’ORIENT MITJÀ:
DES DE LA FUNDACIÓ D’ISRAEL
A L’ESTAT ISLÀMIC
N

ART I PENSAMENT

Dijous de 11.30 a 13 h (10 sess. inici 19
abr.) Preu: 74,60 €
Professor: Jordi Corominas

El 1948, any en què es crea l’estat
d’Israel, suposa un trasbals per l’Orient Mitjà. El conflicte ha passat per
diverses fases i la lluita de l’estat jueu
ha marcat sovint l’agenda mundial.
Parlarem de la crisi pel petroli, dels interessos americans, del renaixement
del radicalisme islàmic, de les guerres
del Golf, d’ISIS, de Khomeini i de la
incertesa envers el futur.
RÚSSIA: DES DE LA FI DE L’URSS
FINS A L’ACTUALITAT
N

Dilluns de 20 a 21.30 h (8 sess. inici 16
abr.) Preu: 59,68 €
Professor: Octavi Mallorquí

La desintegració de l’URSS va posar
fi a la Guerra Freda i va canviar l’escenari polític i econòmic mundial. Estudiarem com Rússia va transformar les
velles estructures comunistes amb
Boris Yeltsin o quin és el paper rus en
l’actual ordre internacional.
LÍDERS PACIFISTES, UNA
HISTÒRIA DE LA PAU
N

Dijous de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 19
abr.) Preu: 74,60 €
Professor: Xavier Garí

Ens aproximarem a la història de la
cultura de la pau i la no-violència a
través de les biografies dels personatges més rellevants com Mohandas K. Ghandi, Henry D. Thoureau
o Martin Luther King, entre d’altres.
Repassarem les seves aportacions i
l’empremta que han deixat.
1968-2018: 50 ANYS DE LA
REVOLTA NECESSÀRIA
N
Dilluns de 18.30 a 20 h (8 sess. inici 16
abr.) Preu: 59,68 €
Professor: Jordi Mir

L’any 1968 ha esdevingut una data
icònica per ser l’any del ‘Maig francès’, de la ‘Primavera de Praga’, del
moviment pels drets civils, de l’assassinat de Martin Luther King o de
l’auge del feminisme contemporani.
Estudiarem els fets més rellevants
per entendre els canvis socials que
s’estaven vivint i analitzarem com han
influït en el món que vivim avui.
PASSEJADES PER BARCELONA
Dijous de 17.30 a 19.30 h (8 sess. inici 26
abr.) Preu: 79,57 €
Professor: Jordi Corominas

Seguint amb la nostra particular des-

FILOSOFIA

HISTÒRIA DE LES IDEES
FILOSÒFIQUES: LA MODERNITAT
I LES NOVES FORMES DE
CONEIXEMENT
N

Dimecres de 10 a 11.30 h (10 sess. inici
18 abr.) Preu: 74,60 €
Professor: Francisco Boffi

Ens trobem davant d’un període que
suposa un avenç en la concepció
del món i del pensament. L’home es
converteix en el centre de l’univers i
comencen a sorgir corrents filosòfics
encapçalades per pensadors com
Descartes i Spinoza avaladors del
racionalisme, Locke i Hume introductors de l’empirisme o Kant i Hegel
creadors de l’idealisme. Conclourem
el recorregut tot introduint la figura de
Nietzsche i la seva crítica a la cultura
occidental.
FILOSOFIA I TEORIA DE LA
MENT: LA LLIBERTAT A L’ERA DE
LA NEUROCIÈNCIA
N

Dilluns de 18.30 a 20 h (8 sess. inici 16
abr.) Preu: 59,68 €
Professor: Francis Garcia

El lliure albir és un dels temes clàssics
de la filosofia. Som lliures per prendre
decisions o creiem que ho som? La
neurociència ens resol alguns interrogants, però també en planteja de
nous. On queda la llibertat en l’era de
la neurociència? Ens centrarem en alguns autors, com Schopenhauer i Nietzsche, i abordarem conceptes com
la consciència, la ment i el cervell a
través d’un discurs interdisciplinari
entre la filosofia de la ciència i la neurociència.
IMATGES QUE FAN PENSAR:
L’ART I LA REPRESENTACIÓ DE
L’INVISIBLE
N

Dimarts de 18 a 19.30 h (9 sess. inici 17
abr.) Preu: 67,14 €
Professor: Eduard Cairol

Ens aproximarem a les imatges impossibles, aquelles que al llarg de la
història han intentat representar el
món invisible a través de diferents
procediments, estratègies i recursos, com per exemple obres com
Els ambaixadors de Hans Holbein,
l’Enterrament del Comte Orgaz d’El
Greco o Corpus hipercubicus, de
Salvador Dalí. Més enllà de l’estricte
ordre cronològic, establirem analogies entre artistes i moviments distants
en el temps.
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ART I PENSAMENT EN
L’ACTUALITAT: BELLESA,
INUTILITAT O PODER?

N

Dijous de 16.30 a 18 h (10 sess. inici 19
abr.) Preu: 74,60 €
Professor: Loredana Niculet

Les idees i debats sobre l’art, així
com les col·leccions artístiques que
adquiriren alguns dels grans pensadors, resulten reveladores per acabar
d’entendre i comprendre les seves
visions filosòfiques i els seus perfils
intel·lectuals. Indagarem en les seves
concepcions de la veritat, la bellesa,
la inutilitat, el real, o la idiotesa de l’art
en autors com Heidegger, Benjamin,
Julia Kristeva o Foucault.
GRANS TEMES DE LA FILOSOFIA
Dijous de 18 a 19.30 h (10 sess. inici 19
abr.) 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 filosòfica, els dilemes morals o les trampes
argumentatives en l’àmbit de la lògica
i el discurs.
LLEGIR FILOSOFIA:
LES PRINCIPALS OBRES DEL
PENSAMENT
Dilluns de 17 a 18.30 h (8 sess. inici 16
abr.) Preu: 59,68 €
Professor: Joan Méndez

Llegirem, reflexionarem i dialogarem
sobre els conceptes fonamentals que
podem trobar en els textos més importants de la història del pensament.
Oferirem les claus interpretatives
per conèixer els grans temes que ha
tractat la filosofia al llarg del temps.
Treballarem obres com: San Manuel
Bueno, màrtir de M. de Unamuno, El
malestar de la cultura, de S. Freud o
Fahrenheit 451 de R. Bradbury, entre
d’altres.
EL DESPERTAR FILOSÒFIC:
PENSAMENT CRÍTIC I ACCIÓ
Dimarts de 10 a 11.30 h (9 sess. inici 17
abr.) Preu: 67,14 €
Professora: Núria Estrach

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

HISTÒRIA DE L’URBANISME:
UTOPIA I PENSAMENT

N

Dijous de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 19
abr.) Preu: 74,60 €
Professora: Isabel Bargalló
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La nostra societat és urbana, sobretot des de la Revolució Industrial
i el sorgiment de les metròpolis. En
aquest context, i arran de les problemàtiques vinculades amb la vida a les
grans ciutats, l’urbanisme neix per
trobar solucions i aportar millores.
Farem un recorregut pel pensament
urbà dels segles XIX i XX i ens aturarem en filòsofs com Owen, Morris,
Cabet o Marx.
RACONS DE BARCELONA: ELS
GRANS PARCS URBANS
N

Dimarts de 17 a 19 h (7 sess. inici 24 abr.)
Dimecres de 10.30 a 12.30 h (7 sess. inici
25 abr.)
Preu: 69,62 € Amb suplement
Professor: Oleguer Biete

Amb l’arribada del bon temps, ens
proposem visitar alguns dels parcs
més grans i importants de la ciutat
com el Parc Central de Nou Barris,
el Parc de Cervantes, Parc del Centre del Poblenou... Descobrirem els
seus racons, curiositats, història i
patrimoni escultòric i artístic, així
com els carrers, places i espais que
els envolten.
EL CÍSTER I ELS INICIS DE
L’ART GÒTIC

N

Divendres de 18.30 a 20 h (10 sess. inici
20 abr.) Preu: 74,60 €
Professora: Laura Benguerel

L’estil gòtic va desenvolupar-se a Europa des de mitjans del segle XII i fins
el segle XV. De la mà del creixement
urbà d’occident, va provocar un veritable furor arquitectònic. L’Església va
construir grans catedrals per als habitants d’aquests nuclis, símbols del
poder econòmic i de la fe dels seus
ciutadans.

EL REALISME O LA VERACITAT
DE L’ART
Dilluns de 10.30 a 12 h (8 sess. inici 16
abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Laura Benguerel

Al segle XIX va néixer un nou corrent
cultural i de pensament: el realisme.
Volia mostrar fidelment l’ambient en
què es vivia, incloent-hi problemàtiques socials concretes. Veurem les
obres de pintors com Courbet, Daumier, Millet o Sorolla que mostraven la
realitat al llenç.
IMPRESSIONISME: LA
REVOLUCIÓ PICTÒRICA

N

Divendres de 17 a 18.30 h (10 sess. inici
20 abr.) Preu: 74,60 €
Professora: Laura Benguerel

Els noms de Manet, Monet, Renoir,
Sisley o Degas, estan lligats a un dels
moments de màxim esplendor de la
pintura: l’Impressionisme. La seva
pinzellada lleugera, colors i temes
l’han convertit en un dels corrents artístics més populars de la història de
l’art. Analitzarem les seves aportacions al món de la pintura.
LES GRANS FIGURES DE
L’ARQUITECTURA DEL
SEGLE XX

N

Dijous de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 19
abr.) Preu: 74,60 €
Professora: Laura Benguerel

Què han aportat noms tan destacats
com Gaudí, F.LL. Wright, Mies van
der Rohe, Le Corbusier, J.LL. Sert o
Frank Ghery al món de l’arquitectura? Cadascú d’ells, en la seva època
i en el seu moment, van revolucionar
les tècniques i formes constructives
i han deixat un llegat únic que val la
pena estudiar.

ARQUITECTURA BARROCA. UN
ART AL SERVEI DEL PODER

L’ART DECÒ I L’ESCOLA
BAUHAUS D’ARQUITECTURA

Dimarts de 16.30 a 18 h (9 sess. inici 17
abr.) Preu: 67,14 €
Professora: Carmina Vivas

Dilluns de 17 a 18.30 h (8 sess. inici 16
abr.) Preu: 59,68 €
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 Sant
Carles a Viena.
GRANS MESTRES DE LA
PINTURA BARROCA

N

Dimecres de 12 a 13.30 h (8 sess. i 2 sortides. Inici 18 abr.) Preu: 74,60 €
Professora: Carmina Vivas

Gaudirem de les obres de grans mestres de la pintura europea del segle
XVII. Ens aproparem al tenebrisme
de Caravaggio, al classicisme dels
Carracci, a l’espiritualitat de Rembrandt, als bodegons silenciosos de
Zurbarán, als interiors intimistes de
Vermeer de Delft, o a la profunditat i
realisme de Velázquez.

N

L’any 1919 es funda la Bauhaus,
l’escola d’artesania, disseny, art i
arquitectura que exerceix una gran
influència en l’arquitectura moderna
tant a Amèrica com a Europa. Paral·
lelament, es desenvolupa el moviment Art decó, que el 1925 organitza
la seva Exposició Internacional a París. Coneixerem aquests dos estils del
període d’entreguerres europeu.
HISTÒRIA DE L’ART DE
BARCELONA: DELS TEMPS DEL
MODERNISME A LA CIUTAT
CONTEMPORÀNIA
N

Dimarts de 10 a 11.30 h (6 sess. i 3 sortides. Inici 17 abr.) Preu: 67,14 €
Professor: Joan Ivern

Es pot parlar d’una història de l’art a
Barcelona? Descobrirem la història
de la ciutat a partir de l’anàlisi de les
seves manifestacions artístiques, des
del modernisme fins a l’actualitat.

L’ART DEL SEGLE XX:
DEL SURREALISME
A L’ARQUITECTURA
POSTMODERNA

N

Dijous de 10 a 11.30 h (9 sess. i 1 sortida.
Inici 19 abr.) Preu: 74,60 €
Professor: Joan Ivern

Coneixerem els “ismes” de l’art de la
segona meitat del segle XX. Analitzarem la pintura, l’escultura, l’arquitectura i altres pràctiques artístiques
de tendències com el surrealisme,
l’abstracció, el pop art, l’art minimal,
la performance, el happening, i l’arquitectura postmoderna, entre d’altres.
LES TENDÈNCIES DE L’ART
ACTUAL
Dimecres de 18.30 a 20 h (8 sess. i 2 sortides. Inici 18 abr.) Preu: 74,60 €
Professora: Elena Blesa

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. Les entrades aniran a càrrec dels participants.
COM LLEGIR UN QUADRE
Dimecres de 18.30 a 20 h (10 sess. inici
18 abr.) Preu: 74,60 € Amb suplement
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. El curs inclou
una demostració de pintura amb
model.
LA FOTOGRAFIA COM A ART:
UN RECORREGUT PER LA SEVA
HISTÒRIA
N
Dijous de 19.30 a 21 h (10 sess. inici 19
abr.) Preu: 74,60 €
Professora: Lourdes Delgado

Avui ja no es qüestiona que la fotografia és un art, però no sempre ha
estat així. Inicialment, a mitjans del
segle XIX, la fotografia es considerava un mirall de la realitat on el fotògraf
no intervenia. Recorrerem la història
de la fotografia artística per entendre
els canvis de paradigma i visualitzarem les fotografies més representatives dels diferents moviments artístics com el pictorialisme, la straight
photography, l’ús que en van fer de
la fotografia artistes com Warhol i
Hockney, per exemple. Finalitzarem el
recorregut amb les noves tendències
en l’actualitat.
VIATGI A LES PROPERES
EXPOSICIONS
Dimarts de 10 a 12 h (inici 24 abr.)
Dimecres de 10 a 12 h (inici 25 abr.)
Divendres de 10 a 12 h (inici 27 abr.)
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Divendres de 17 a 19 h (inici 27 abr.)
Professora: Pilar Rueda
Dimarts de 17 a 19 h (inici 24 abr.)
Professora: Maria Vallverdú de
Matèria BCN
Dimecres de 17 a 19 h (inici 25 abr.)
Professora: Cèlia Segovia
Dimarts de 11 a 13 h (inici 24 abr.)
Dijous de 10 a 12 h (inici 26 abr.)
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

TALLER DE POESIA: LLEGIR,
ESCOLTAR I…
Dilluns de 18.30 a 20 h (8 sess. inici 16
abr.) Preu: 59,68 €
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.
LES GRANS NOVEL·LES DE TOTS
ELS TEMPS
Dimarts de 10.30 a 12 h (9 sess. inici 17
abr.) Preu: 67,14 €
Professora: Mireia Companys

Analitzarem i comentarem algunes
de les millors novel·les de la literatura universal per gaudir del plaer de la
lectura, compartir les emocions que
desperten i descobrir els recursos
narratius i el context que les sustenten.
GEOGRAFIES LITERÀRIES: ELS
PAISATGES DE L’ESCRIPTOR
Dimarts de 10 a 11.30 h (9 sess. inici 17
abr.) Preu: 67,14 €
Professora: Margarida Codina

A través de lectures d’autors i autores
de tots els temps explorarem quines
relacions s’estableixen entre l’espai
físic i l’espai literari. Analitzarem la
història de la Barcelona literària i la
compararem amb d’altres ciutats
com París, Viena o Londres.
NOVEL·LA DEL SEGLE XX:
LA RUPTURA AMB
LA TRADICIÓ
N
Dimarts de 19.30 a 21 h (9 sess. inici 17
abr.) Preu: 67,14 €
Professor: Ricardo Baixeras

La ficció contemporània del segle
XX és una de les fites més excel·
lents de la narrativa literària de tots
els temps. Parlarem d’alguns dels
autors i de les novel·les més representatives com La senyora Dalloway, de V. Wolf, La mort a Venècia,
8

de T. Mann o Si una nit un viatger,
d’I. Calvino que van provocar ruptures temàtiques, estilístiques i estructurals amb la tradició literària
anterior.
CINEMA I TEATRE

SORTIM AL TEATRE: LA FUNCIÓ
ÉS A PUNT DE COMENÇAR
Dijous de 19.30 a 21 h (10 sess. inici 19
abr.) Preu: 74,60 €
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.
OBRES MESTRES DE LA
HISTÒRIA DEL CINEMA
Dilluns de 19.30 a 21 h (8 sess. inici 16
abr.) Preu: 59,68 €
Professor: Òscar Pérez

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.
ANÀLISI I CRÍTICA
CINEMATOGRÀFICA
Dimecres de 17 a 18.30 h (10 sess. inici
25 abr.) 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.

CLÀSSICS, CRÍTICS I REBELS:
GRANS DIRECTORS DEL
CINEMA NORD-AMERICÀ
N

Dijous de 11.30 a 13 h (10 sess. inici 19
abr.) Preu: 74,60 €
Professor: Enric Ros

Descobrirem una fascinant generació
de directors de cinema clàssic nordamericà que van desafiar els codis
morals de l’època i el mateix “somni americà”. Cineastes com Orson
Welles o John Huston, entossudits
a creure que es pot combinar l’ambició artística amb l’èxit comercial;
o Nicholas Ray o Samuel Fuller, capaços de sacsejar la moral del seu
temps amb una sèrie d’obres mestres
que mostren la contra-crònica dels
Estats Units.
CRIMS A LA GRAN PANTALLA:
HISTÒRIA DEL CINEMA NEGRE N

Dimarts de 18.30 a 20 h (9 sess. inici 17
abr.) Preu: 67,14 €
Professora: Judith Vives

Les pel·lícules protagonitzades per
gàngsters, detectius i femmes fatales han donat com a resultat alguns dels millors títols de la gran
pantalla. Repassarem la història
del cinema negre, des dels seus
orígens, passant pels grans clàssics de Hollywood, el polar francès
i arribant a la visió contemporània
d’un dels gèneres més emblemàtics del setè art.
ANEM AL CINEMA
Divendres de 20 a 21.30 h (5 sess. inici
20 abr.) Preu: 37,30 €
Professora: Judith Vives

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

MITES, GRANS MOMENTS I
FORMES DEL CINEMA

INTRODUCCIÓ AL LLENGUATGE
MUSICAL: APRÈN A LLEGIR UNA
PARTITURA

Dijous de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 19
abr.) Preu: 74,60 €
Professor: Alexis Racionero

Dilluns de 16.30 a 18 h (8 sess. inici 16
abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Marta Vigo

Mirarem d’entendre el cinema des de
diferents punts de vista, combinant
història, gèneres, autors, actors, tècniques i formes bàsiques de la gramàtica cinematogràfica. Descobrirem
mites com Hepburn, Eastwood o Tim
Burton, repassarem gèneres com
l’spaguetti western i coneixerem l’art
de crear bandes sonores comparant
figures com Morricone o Elfman.

T’agradaria saber llegir música? Vols
agafar una partitura i saber com interpretar-la? Aquest taller està adreçat
als alumnes que ja han cursat ‘Introducció al llenguatge musical’ i tenen
nocions de lectura musical però encara volen agafar més desimboltura.
Mitjançant jocs, exercicis i cançons
guanyaràs agilitat i aprendràs noves
notes i ritmes.

APROXIMACIÓ AL MÓN DE LA
MÚSICA
Dijous de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 19
abr.) 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
POSTROMANTICISME A LES
AVANTGUARDES DEL S.XX
Dimecres de 20 a 21.30 h (9 sess. inici 18
abr.) Preu: 67,14 €
Professor: Joan Vives

En les darreres dècades del segle
XIX l’Europa musical basculava entre el post-romanticisme d’arrel germànica, el verisme literari portat a
l’òpera i la música inspirada en arrels
populars. L’esclat del segle XX portarà una progressiva llibertat estètica plena de contrastos que aniran
des de l’atonalitat de Schönberg i el
neoclassicisme d’entreguerres a les
noves avantguardes.
ENTENDRE L’ÒPERA
Dilluns de 20 a 21.30 h (8 sess. inici 16
abr.) Preu: 59,68 €
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.
L’ÒPERA COM MAI L’HAVIES
SENTIT
Dijous de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 19
abr.) Preu: 74,60 €
Professor: Joan Martínez-Colàs

Al llarg dels més de quatre-cents
anys d’història de l’òpera, són nombrosos 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 permetrà 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
18 abr.) Preu: 74,60 €
Professor: Pere Pons

Continuarem descobrint les grans
peces del jazz, trobarem un espai per
aprendre a gaudir-ne i comprendre’l,
des 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... Posarem
l’accent en el jazz produït a casa nostra i les figures més representatives
que hi podem trobar.
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CIÈNCIA I NATURA
CIÈNCIA

ASTRONOMIA: L’ORIGEN DE
L’UNIVERS

N

Dilluns de 18.30 a 20 h (8 sess. inici 16
abr.) Preu: 59,68 €
Professor: Marc Boqué

Un nou viatge introductori als misteris
de l’univers on parlarem de les belles
imatges del sistema solar, les galàxies o la formació dels estels. Quina
forma té l’univers? És finit o infinit?
Com va començar? Una invitació a
conèixer aquest cosmos que també
és la nostra llar.
INTRODUCCIÓ A LA
RELATIVITAT: D’EINSTEIN A LES
ONES GRAVITACIONALS
N
Dimarts de 19.30 a 21 h (9 sess. inici 17
abr.) Preu: 67,14 €
Professors: Ass. Quadrívium

La teoria de la relativitat representa
una de les majors fites intel·lectuals
de la humanitat, ja que permet explicar l’univers com un tot anomenat
espai-temps. Aquesta revolucionària
concepció ha permès fer prediccions
com l’existència dels forats negres o
les ones gravitacionals. T’atreveixes a
donar el salt a les quatre dimensions?
MATEMÀTIQUES PER ENTENDRE
EL MÓN
Dijous de 18 a 19.30 h (10 sess. inici 19
abr.) Preu: 74,60 €
Professor: Josep Maria Calverol

Deia Bertrand Russell que li agradaven les matemàtiques perquè no són
humanes. Malgrat això, tenen molt a
veure amb la realitat i condicionen la
nostra vida. Aprendrem, a través de
jocs lògics i matemàtics, a utilitzar-les
i a gaudir d’elles. Parlarem de combinatòria, probabilitat, algoritmes i música entre d’altres meravelles.
ELS TRASTORNS MENTALS:
UNA MIRADA DES DE LA
NEUROCIÈNCIA
N
Dimecres de 17 a 18.30 h (10 sess. inici
18 abr.) Preu: 74,60 €
Professors: Institut de neurociències UB

Parlarem de trastorns com l’esquizofrènia, el trastorn bipolar i la depressió major i dels principals factors tant
biològics com ambientals que es troben implicats en el seu origen. Veurem mitjançant exemples basats en la
recerca actual, com la predisposició
per aquests trastorns es modula per
la interacció dels nostres gens amb
l’entorn al què ens exposem (drogues,
maltractament o estrès).
CRIMINALÍSTICA: TÈCNIQUES
PER RESOLDRE DELICTES
Dijous de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 19
abr.) Preu: 74,60 €
Professora: Sara Cervelló

Amb una base teòrica i exercicis
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pràctics coneixerem com es realitza
una investigació policial, què s’analitza 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!

trega. També obrirem una porta a les
necessitats invisibles que a han estat,
a vegades, ignorades.
L’ART D’ESTIMAR
N

NATURA

Respectar i gaudir dels altres requereix, en un primer moment, estimar-nos a nosaltres mateixos. L’autoconeixement i el creixement personal
són les claus per entregar-se de manera generosa, sana i lliure. Connectarem amb les necessitats i desitjos
propis i dels altres per millorar el gran
art d’estimar.
EN PARELLA, UN UNIVERS PER
DESCOBRIR
N

NATURA I APP’S: ORIENTACIÓ I
SENDERISME
N

Dimarts de 17 a 18.30 h (6 sess. i 2 sortides. Inici 24 abr.) Preu: 74,60 €
Professora: Anna Blas de CIMAE

Ets un amant de la natura? Vols treure el màxim profit de les sortides?
Aquest és el teu taller! Aprendrem
de manera entenedora i pràctica mètodes d’orientació tradicional i descobrirem com ens poden ajudar les
noves tecnologies a planificar rutes, a
situar-nos en cas de pèrdua o a reconèixer la flora i la fauna. Un món ple
d’aplicacions, diversió i possibilitats.
Cal portar mòbil o tauleta. Les sortides poden no coincidir amb el dia
habitual del taller.
CREIXEMENT PERSONAL
PSICOLOGIA

CLAUS PER CULTIVAR
L’AUTOESTIMA
Dimecres de 20 a 21.30 h (10 sess. inici
18 abr.) Preu: 74,60 €
Professora: Núria Costa

Tractarem de forma vivencial l’autoconeixement 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 consonància amb el nostre desig genuí i
valors, per millorar els nostre benestar en la línia del creixement personal.
CONECTA AMB TU MATEIX:
PERCEPCIÓ I INTUICIÓ
Dilluns de 17 a 18.30 h (8 sess. inici 16
abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Carme Boo

Les nostres creences, coneixements,
expectatives, experiències viscudes... provoquen estímuls que ens
condicionen a l’hora de decidir. Veurem com ens poden ajudar a tenir una
vida plena enlloc de ser obstacles paralitzants. Farem servir la percepció i
la intuició com aliats per apropar-nos
a la llibertat interior.
LA VIDA AFECTIVA: CONSOL,
TENDRESA I ENTREGA
Dilluns de 10 a 11.30 h (8 sess. inici 16
abr.) Preu: 59,68 €
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-

Dimarts de 12 a 13.30 h (9 sess. inici 17
abr.) Preu: 67,14 €
Professora: Elena Ramírez

Dijous de 19.30 a 21 h (10 sess. inici 19
abr.) Preu: 74,60 €
Professora: Núria Jorba

Qui no ha tingut, té o tindrà una relació de parella? Analitzarem els
aspectes clau i parlarem de les diferents etapes, tipus i evolució. Posarem sobre la taula com gestionar
les discussions, l’arribada dels fills,
la sexualitat, les infidelitats o dubtes,
la importància de la comunicació... i,
sobretot, com potenciar els aspectes
positius per tenir una relació sana i
plena.
ELS VINCLES AFECTIUS:
LLAÇOS SANS I LÍMITS
N
Dijous de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 19
abr.) Preu: 74,60 €
Professora: Elena Ramírez

Les relacions interpersonals són font
imprescindible de creixement i benestar. Aprendrem a cuidar els vincles,
a generar-ne de nous i a posar límits a
les relacions tòxiques per gaudir, encara més, del nostre dia a dia.
CANVIS I PÈRDUES:
EL PROCÉS DE DOL
N
Dimecres de 10 a 11.30 h (10 sess. inici
18 abr.) Preu: 74,60 €
Professora: Pilar Cases

Davant d’una pèrdua o d’una situació
dolorosa, immersos en un tsunami
d’emocions, ens fem preguntes per
poder comprendre la nova realitat.
Tractarem el significat del dol, les seves fases i els factors que hi incideixen per poder viure l’etapa amb major
serenor.
ENEAGRAMA:
APRENENT A DESAPRENDRE
Dimarts de 20 a 21.30 h (9 sess. inici 17
abr.) Preu: 67,14 €
Professora: Cinta Vinaixa

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 través de les nou tipologies de caràcters
que proposa l’eneagrama amb l’objectiu de desenvolupar una consciència més profunda de la personalitat i
construir, així, una posició més salu-

dable en les relacions. T’atreveixes a
conèixer-te una mica més?
COACHING I PNL PER LA GESTIÓ
EMOCIONAL
Dilluns de 20 a 21.30 h (8 sess. inici 16
abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Eva M. Sánchez

Ets conscient de les emocions que
vius al llarg del dia? Les gestiones de
manera constructiva? Adquiriràs eines per reconèixer-les i gestionar-les
eficientment, actuant, en lloc de reaccionant, i a posar-les al teu servei per
enriquir la teva vida i relacions.
MINDFULNESS PER VIURE
PLENAMENT
Dimarts de 18.30 a 20 h (9 sess. inici 17
abr.) Preu: 67,14 €
Professora: Raquel de Lara
Divendres de 10.30 a 12 h (10 sess. inici
20 abr.) Preu: 74,60 €
Professora: Dolores González

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.
DORMIR BÉ
PER VIURE MILLOR
N
Dimarts de 10 a 11.30 h (9 sess. inici 17
abr.) Preu: 67,14 €
Professor: Oriol Mercadé

Dormir és l’activitat més important
que fem a les nostres vides, per això li
dedicarem 1/3 part del nostre temps.
Uns 33 anys dormint! Horaris irregulars, mòbils a les habitacions, preocupacions, vides sedentàries... provoquen que gairebé la meitat dels adults
tinguin algun trastorn. Entendrem el
desconegut món del son, desmuntarem mites i aprendrem tècniques per
a cuidar-lo.
COMUNICACIÓ NO VERBAL: MÉS
ENLLÀ DE LA PARAULA
N

Dilluns de 18 a 19.30 h (8 sess. inici 16
abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Núria Costa

Donem molta importància a la parla i
obviem que, moltes vegades, un gest
val més que mil paraules. Coneixerem
de forma lúdica i pràctica com ens
comuniquem de manera no verbal per
millorar l’eficàcia a l’hora de relacionar-nos en l’àmbit personal o laboral.
DESCOBREIX I POSA EN PRÀCTICA
ELS TEUS TALENTS
N
Dimarts de 20 a 21.30 h (9 sess. inici 17
abr.) Preu: 67,14 €
Professora: Ana Mateu

T’has preguntat quins són els teus
talents? Els hi dones el valor que mereixen? Tots tenim talents encara que
a vegades no en siguem conscients.
‘Des-cobrirem’ de manera vivencial com identificar-los, què ens limita
i com posar-los en pràctica. I farem
créixer aquesta llavor!
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HABILITATS I COMPETÈNCIES

COMUNICAR AMB ÀNIMA

N

Dijous de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 19
abr.) Preu: 74,60 €
Professora: Cristina Aluja

Per què hi ha gent a qui escoltes, diguin el que diguin, i hi confies plenament? Descobreix la teva singularitat,
allò que només tu pots aportar, per
expressar-ho en tot el que dius i fas.
Treballarem el SoulBranding, la creativitat i l’autenticitat per portar la teva
comunicació un pas més enllà.
DIR-HO TOT I DIR-HO BÉ.
TÈCNIQUES PER PARLAR
EN PÚBLIC
Dimecres de 19.30 a 21 h (10 sess. inici
18 abr.) 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 transmetre el missatge que volem. Parlar és
un plaer, en gaudirem!
LA MEMÒRIA: UNA CAPACITAT
QUE PODEM MILLORAR
Dilluns de 10 a 11.30 h (8 sess. inici 16
abr.) Preu: 59,68 €
Professor: Isabel Cayuela
Dimecres de 11.30 a 13 h (10 sess. inici
18 abr.) 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.
LA MÀGIA DE L’IL·LUSIONISME
Dimecres de 19 a 21 h (8 sess. inici 25
abr.) Preu: 79,57 €
Professor: Mag Stigman

Et fascinen els jocs de cartes, els
trucs amb cordes, el mentalisme o
l’habilitat de fer aparèixer i desaparèixer objectes? Farem una aproximació
pràctica a la màgia de prop i a diferents tècniques d’habilitat manual,
efectes visuals i recursos psicològics. Si tens ganes de fer somriure i
il·lusionar, no t’ho pensis, vine a somiar amb nosaltres! El material anirà a
càrrec dels participants.
JUGUEM AL BRIDGE
Dissabte de 10.30 a 12.30 h (8 sess. inici
21 abr.) 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. Ampliarem els coneixements bàsics per tal d’assolir un
nivell que et permeti competir.
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SALUT I ACTIVITAT FÍSICA

FITOTERÀPIA I
AROMATERÀPIA

SALUT

Dimecres de 10 a 12 h (8 sess. inici 25
abr.) Preu: 79,57 € Amb suplement
Professor: Jose Herrero

TOT SOBRE L’AL·LÈRGIA: EL
METGE A PROP

N

Dimecres de 20 a 21.30 h (10 sess. inici
18 abr.) Preu: 74,60 €
Professor: Carles Lucas de Sant
Pere Claver-Fundació Sanitària

Al·lèrgia respiratòria, als aliments, de
contacte, als medicaments... Què vol
dir ser al·lèrgic? Hi ha cada vegada
més casos? Tinc una reacció, què
faig? Quan fas preguntes, trobes respostes! Aprendrem, de manera distesa i entenedora, tot el que cal saber
sobre l’al·lèrgia, les malalties que provoca, com es detecta i com es tracta.
Desfarem mites i adquirirem recursos
per millorar el nostra dia a dia.
PSICONEUROIMMUNOLOGIA:
EL CAMÍ CAP A LA MEDICINA
INTEGRATIVA
Dimarts de 17 a 18.30 h (9 sess. inici 17
abr.) Preu: 67,14 €
Professors: Coord. Nèstor Sánchez
de Regenera BCN

L’ésser humà s’enfronta a nous riscos
per a la salut: menjar poc saludable,
un ritme de vida frenètic o la contaminació. 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’impacte que té l’entorn on viu. Aprendrem de manera didàctica i rigorosa
les principals causes de moltes de les
malalties actuals i eines per prevenir-les o controlar-les.
SÓC EL QUE MENJO:
ELS ALIMENTS I LA SEVA
COMPOSICIÓ

N

Dijous de 16.30 a 18 h (10 sess. inici 19
abr.) Preu: 74,60 €
Professor: Alfons Aguilera

Ens endinsarem en el món de la nutrició conscient i saludable. Coneixerem
les patologies més freqüents i elaborarem menús i recomanacions per tenir bones pautes alimentàries. Aprèn
a alimentar-te d’una forma sana i
equilibrada!
ELS ALIMENTS QUE ENS CUREN
Dimecres de 18.30 a 20h (10 sess. inici
18 abr.) Preu: 74,60 €
Professora: Victòria García

Se sap que l’alimentació és una peça
clau en la prevenció de moltes malalties. Coneixerem els efectes curatius
que tenen sobre el nostre organisme
els aliments anomenats terapèutics,
les seves propietats nutricionals i els
beneficis i canvis vitals que ens poden arribar a generar.

N

Coneixerem el món de les plantes
medicinals, els seus principis actius i
usos en diversos processos i malalties. Veurem els diferents preparats
que podem elaborar i els aspectes
bàsics dels olis essencials.
REEDUCACIÓ VISUAL. MÈTODE
BATES

Dijous de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 19
abr.) Preu: 74,60 €
Professora: Orit Kruglansky

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

INICIACIÓ A L’OSTEOPATIA
Dimecres de 16.30 a 18 h (10 sess. inici
18 abr.) Preu: 74,60 €
Professora: Lorena Martín

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.
TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ I
RESPIRACIÓ
Dimarts de 10.30 a 12 h (9 sess. inici 17
abr.) Preu: 67,14 €
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 asserenar-nos i a calmar la nostra ment en
profunditat.
RELAXACIÓ I MEDITACIÓ
Dimecres de 14 a 15 h (10 sess. inici 18
abr.) Preu: 49,73€
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 I MEDITACIÓ
Dilluns de 18.30 a 20 h (8 sess. inici 16
abr.) Preu: 59,68 €
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.
IOGA
Dilluns de 11.30 a 12.45 h (8 sess. inici 16
abr.) Preu: 49,73 €
Dimecres de 15 a 16.30 h (10 sess. inici
18 abr.) Preu: 74,60 €
Professora: Edel Cases
Dimecres de 10 a 11.30 h (10 sess. inici
18 abr.) Preu: 74,60 €
Professora: Marién García
Divendres de 12 a 13.30 h (10 sess. inici
20 abr.) 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.
OFFICE IOGA
Dijous de 14 a 15 h (10 sess. inici 19 abr.)
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 acumulades, els dolors i les molèsties que
apareixen després de moltes hores
davant l’ordinador.
ACROIOGA
Divendres de 15.30 a 17 (10 sess. inici 20
abr.) Preu: 74,60 €
Professor: Eduard Juanet

Ioga, acrobàcia en parella i massatge
tailandès per sentir-te millor. Descobreix la nova pràctica en auge que
t’ajudarà a guanyar seguretat a nivell
físic i mental. Prepara’t per jugar, confiar, enfortir-te i, sobretot, gaudir!
TAI-TXÍ
Dilluns de 10 a 11.15 h (8 sess. inici 16
abr.) Preu: 49,73 €
Professora: Gemma Sunaya
Dimecres de 16.30 a 17.45 h (10 sess. inici 18 abr.) Preu: 62,16 €
Professora: Kazuko Onkai

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.
TXI-KUNG
Dilluns de 15.30 a 16.45 h (8 sess. inici 16
abr.) Preu: 49,73 €
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.
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PILATES
Dimarts de 14 a 15 h (9 sess. inici 17 abr.)
Preu: 44,76 €
Professora: Carmen Chito
Dijous de 12.30 a 13.45 h (10 sess. inici
19 abr.) Preu: 62,16 €
Professora: Alexandra Cervera
Dissabte de 10 a 11.30 h (8 sess. inici 21
abr.) Preu: 59,68 €
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 (9 sess. inici 17
abr.) Preu: 67,14 €
Professora: Lucrecia Guio

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 (9 sess. inici 17
abr.) Preu: 55,95 €
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.
GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA
Dimecres de 10 a 11.15 h
Dimecres de 11.30 a 12.45 h
(10 sess. inici 18 abr.) Preu: 62,16 €
Professora: Andrea Carralero (RAP)

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.
GIMBRA
N
Dilluns de 14 a 15 h (8 sess. inici 16 abr.)
Preu: 39,78 €
Professora: André Torres

Millora l’estat físic i postural amb
aquesta activitat que barreja exercicis de gimnàstica amb moviments de
capoeira. Manteniment corporal, tonificació i relaxació a mig camí entre
el fitness i el ball. Cuida’t amb alegria!
BALETONIC

Dilluns de 17 a 18.30 h (8 sess. inici 16
abr.) Preu: 59,68 €
Dimecres de 18.30 a 20 h (10 sess. inici
18 abr.) Preu: 74,60 €
Professora: Olga Ausejo

Aprèn els secrets d’aquesta disciplina
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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).

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.

EXPRESSIÓ

TALLER DE TEATRE:
EL JOC TEATRAL

ESCRIPTURA

Dijous de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 19
abr.) Preu: 74,60 €
Professor: David Franch

L’ART I OFICI DE NARRAR:
ESCRIPTURA CREATIVA I
TÈCNIQUES NARRATIVES

N

Dimecres de 10.30 a 12 h (10 sess. inici
18 abr.) Preu: 74,60 €
Professora: Raquel Picolo

Vols conèixer els secrets que s’amaguen darrere d’un bon conte o d’una
novel·la apassionant? Com s’escriu
una narració que funciona i enlluerna? Trobaràs el secret en les tècniques
narratives. Posarem èmfasi en l’espai i
el temps de la narració, en les veus dels
personatges i en l’estructura del relat.
DE CAP A PEUS. ORGANITZACIÓ
I PLANIFICACIÓ D’UN RELAT N
Dimarts de 18.30 a 20 h (9 sess. inici 17
abr.) Preu: 67,14 €
Professora: Anna Marcet

De vegades la inspiració no és suficient. Les muses es manifesten però el
resultat no és satisfactori. Repassem
les tècniques bàsiques per planificar
un relat, fixarem les bases d’una trama sòlida, perfilarem personatges i
buscarem girs sorprenents per donar
efecte a la nostra història
AMB POQUES PARAULES. COM
ESCRIURE RELATS BREUS N
Dijous de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 19
abr.) Preu: 74,60 €
Professora: Mònica Solanas

Escriure és seduir i això requereix
d’una estratègia. Treballarem la nostra faceta d’escriptors i explorarem el
nostre món per tal de trobar les històries que hi ha per explicar.
Només calen ganes de participar i
explorar!
COMPANYS DE VIATGE:
CREACIÓ DE PERSONATGES DE
FICCIÓ
N

Dimarts de 20 a 21.30 h (9 sess. inici 17
abr.) Preu: 67,14 €
Professora: Cristina Cordero

Aprendrem diferents eines per crear
personatges complexos que enriquiran qualsevol obra de ficció. A partir
de diferents perspectives ens submergirem en l’art de crear personalitats i
vides fictícies, que són essencials per
explicar les històries que volem.
TEATRE

INTERPRETACIÓ TEATRAL
Divendres de 18.30 a 20.30 h (8 sess. inici 27 abr.) Preu: 79,57 €
Professora: Júlia Reiffs

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!
VEU I CANT

COUNTRY LINE DANCE

N

Dijous de 11.30 a 12.30 h (10 sess. inici
19 abr.) Preu: 49,73 €
Professor: Gabriel Ibáñez

El ball en línia sorgeix de fusionar
diferents passos coneguts i senzills
que no requereixen parella. Passarem
una bona estona gaudint de la música country i d’alguns ritmes llatins tot
progressant classe a classe. Anima’t,
ballar és medicina!
BALLS CARIBENYS
Divendres de 20 a 21.30 h (10 sess. inici
20 abr.) Preu: 74,60 €
Professora: Nayan Jaimes

Aprendrem els principals balls caribenys, les figures, estils i moviments.
Gaudirem de la bachata, el merengue,
la salsa i ens deixarem seduir per alguns ritmes afrocaribenys.
BALLS LLATINS SENSE PARELLA

TALLER DE CANÇÓ
Divendres de 10.30 a 12 h (10 sess. inici
20 abr.) 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 (9 sess. inici 17
abr.) Preu: 67,14 €
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
18 abr.) 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.
BALLS EN LÍNIA
Dijous de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 19
abr.) Preu: 74,60 €
Professor: Gabriel Ibáñez

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!

Dimecres de 11.30 a 13 h (10 sess. inici
18 abr.) Preu: 74,60 €
Professora: Nayan Jaimes

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.
AFRORHYTHM

N

Divendres de 17 a 18.30 h (10 sess. inici
20 abr.) Preu: 74,60 €
Professora: Elsa Mendes

Prepara’t per moure el cos a través de
ritmes africans i coreografies variades
per tal d’afavorir el treball cardiovascular i la coordinació corporal. Treballarem en línia de manera gradual per,
a poc a poc, augmentar el ritme.
JAZZ STEPS: POSA’T EN FORMA
A RITME DE SWING
Dimarts de 20 a 21.30 h (9 sess. inici 17
abr.) Preu: 67,14 €
Professors de 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!
DANCEHALL
Dijous de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 19
abr.) Preu: 74,60 €
Professora: Fleur Ajavon
Divendres de 18.30 a 20 h (10 sess. inici
20 abr.) Preu: 74,60 €
Professora: Gabi Infante

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.
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BOLLYWOOD
Dilluns de 20 a 21.30 h (8 sess. inici 16
abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Rosalía 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.
CREATIVITAT

Vols aprendre a immortalitzar moments especials o a realitzar bons
retrats amb llum natural? A través de
sortides fotogràfiques ensenyarem
les característiques i possibilitats de
la llum i treballarem eines senzilles
per aconseguir resultats atractius.
Dissabte de 10 a 13 h (2 sess. i 3 sortides. Inici 12 maig) Preu: 74,60 €
Professora: Kati Riquelme

FOTOGRAFIA BÀSICA
Dimarts de 11.30 a 13 h (8 sess. i 1 sortida. Inici 17 abr.) Preu: 67,14 €
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.
TÈCNIQUES FOTOGRÀFIQUES
Dimarts de 18.30 a 20 h (8 sess. i 1 sortida. Inici 17 abr.) Preu: 67,14 €
Professor: Ricard Badia

Aprendrem a treballar les diferents
tècniques fotogràfiques que permet el
format digital. En concret treballarem
les tècniques del retrat, la macrofotografia, la composició i el reportatge,
entre d’altres. La sortida fotogràfica
pot no coincidir amb el dia habitual
del taller.
ENCERTS I DESENCERTS
FOTOGRÀFICS: COM
ACONSEGUIR BONS RESULTATS
Dilluns de 16.30 a 18 h (6 sess. i 2 sortides. Inici 16 abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Kati Riquelme

Diuen que els humans aprenem més
dels errors que dels encerts i que,
a més, aquests ens fan créixer. Una
fotografia massa fosca o amb problemes d’enquadrament? T’ha sortit desenfocada i no saps per què?
Aprendràs a evitar i corregir aquests
i altres errors i a fer bones fotografies.
Les sortides fotogràfiques poden no
coincidir amb el dia habitual del taller.

N

Dimarts de 20 a 21.30 h (8 sess. i 1 sortida. Inici 17 abr.) Preu: 67,14 €
Professor: Ricard Badia

La millor manera d’aprendre és practicant. Plantejarem un exercici fotogràfic per a cada sessió per treballar
la tècnica, el concepte de la imatge,
la creativitat i l’anàlisi. Et sorprendran
els resultats!
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Dimecres de 17 a 20 h (5 sess. inici 18
abr.) Preu: 74,60 €
Professora: Mireia Salvía

FOTOGRAFIA URBANA

FOTOGRAFIA

EXERCICIS FOTOGRÀFICS
TÈCNICS I CREATIUS

FOTOGRAFIA AMB
LLUM NATURAL

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 que reflecteixen fragments insòlits de la societat en què vivim.
FOTOGRAFIA AMB MÒBIL
Dilluns de 19.30 a 21.30 h (6 sess. i 2 sortides. Inici 16 abr.) Preu: 79,57 €
Professor: Luis Giménez

Actualment els smartphones compten amb potents càmares fotogràfiques 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 principals xarxes socials per difondre-les.
Tot el que necessites saber per aconseguir una image impecable amb un
resultat professional.
EXPRESSIÓ PLÀSTICA

APRÈN A DIBUIXAR
Dimecres de 19 a 21 h (8 sess. inici 25
abr.) Preu: 79,57 €
Professora: Úrsula Uriach
Dijous de 17 a 19 h (8 sess. inici 26 abr.)
Divendres de 10 a 12 h (8 sess. inici 27
abr.) 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 elements com la llum, l’ombra, el volum i
la composició. El material anirà a càrrec dels participants.
DIBUIX NATURALISTA
Dimarts de 17 a 19 h (6 sess. i 2 sortida.
Inici 24 abr.) 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.
URBAN SKETCHING
Dimarts de 17.30 a 19.30 h (8 sess. inici
17 abr.)
Dissabte de 11 a 13 h (8 sess. inici 21
abr.) Preu: 79,57 € Amb suplement
Professor: Shiembcn

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 24 abr.)
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 26
abr.) 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 16
abr.) 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.
PINTURA A L’OLI

Dilluns de 19.30 a 21.30 h (8 sess. inici 16
abr.) Preu: 79,57 €
Professor: Xavier Moreno

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.
EL RETRAT: DIBUIX

Dimecres de 10 a 12 h (8 sess. inici 25
abr.) 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 25
abr.) 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.
LLIBRETA D’ARTISTA: POSA EN
MARXA LA TEVA CREATIVITAT

Dimarts de 17 a 19 h (8 sess. inici 24 abr.)
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.
IL·LUSTRACIÓ CREATIVA

N

Dimarts de 19 a 21 h (8 sess. inici 24 abr.)
Preu: 79,57 € Amb suplement
Professora: Glòria Vives

Un espai on podrem aprofundir en la
recerca del propi llenguatge personal
mitjançant el dibuix.
Parlarem de tècniques pictòriques
sense manuals, sense complexes, ni
judicis. Ens retrobarem amb el plaer
de dibuixar i pintar i comunicar a través de les nostres creacions.
PINTURA JAPONESA.
SUMI-E

N

Dimecres de 17 a 19 h (8 sess. inici 25
abr.) Preu: 79, 57 € Amb suplement
Professora: Anna M. Llagostera

El sumi-e es caracteritza pel seu traç
directe i encertat, de no retoc. Aprendrem aquesta tècnica a través de la
modulació del pinzell i les diferents
pinzellades, la preparació de la tinta i
l’aplicació de l’aiguada en color sobre
el paper d’arròs. Gaudirem d’aquest
art que fomenta la concentració i la
creativitat a partir dels principis estètics de la pintura zen.
CIANOTÍPIA I
LLIBRE D’ARTISTA

N

Dijous de 19.30 a 21.30 h (8 sess. inici 26
abr.) Preu: 79, 57 € Amb suplement
Professora: Alejandra Morales

Vols conèixer aquesta tècnica artesanal d’impressió i experimentar amb
un blau màgic? Desenvoluparem la
creativitat i elaborarem el nostre primer llibre d’artista. Utilitzarem plantes, dibuixos, collage, transferència
de fotografies, teles i objectes.
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CAL·LIGRAFIA I LETTERING:
ESCRIPTURA ITÀLICA

N

Dimarts de 19 a 21 h (8 sess. inici 24 abr.)
Preu: 79,57 €
Professor: Javier Porras

Basant-nos en els tractats de cal·
ligrafia dels mestres del renaixement
Arrighi, o Palatino, estudiarem l’escriptura Itàlica. Aprendrem a controlar la ploma de punta plana alhora
que estudiem les lletres de l’alfabet,
les seves característiques i la seva
execució. Una vegada compreses i
assimilades les formes bàsiques farem exercicis per dotar aquesta grafia
d’un aspecte més expressiu i personal. El material anirà a càrrec dels
participants.
DISSENY I HANDMADE

L’ART D’ENQUADERNAR
LLIBRES
Dijous de 10 a 12 h (8 sess. inici 26 abr.)
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.
CHALK PAINT:
REDECORA I RECICLA
Dimecres de 18 a 20 h (4 sess. inici 25
abr.) 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 actualitzar els teus objectes siguin del material que siguin, sense haver-los de polir, decapar o emprimar. Dóna un aire
nou als teus mobles!
TALLER DE COSTURA CREATIVA
Dijous de 17 a 19 h (8 sess. inici 26 abr.)
Preu: 79,57 €
Professora: Marisol Saavedra

Si vols continuar descobrint les infinites possibilitats de la costura aquest
és el teu taller! Aprendràs a fer diferents tipus de peces: una bossa reversible, necesser amb cremallera i
folre, davantal frunzit, estovalles individuals amb biaix... És necessari tenir
coneixements bàsics de costura (enfilall i puntada recta). El material anirà a
càrrec dels participants.
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COSIR SENSE PATRONS

COSMÈTICA NATURAL

Dijous de 19 a 21 h (8 sess. inici 26 abr.)
Preu: 79,57 €
Professora: Marisol Saavedra

Dimarts de 10 a 12 h (8 sess. inici 24 abr.)
Preu: 79,57 € Amb suplement
Professora: Urvashi Bailo

Aprendrem a confeccionar tres peces
diferents (top, faldilla i kimono) sense
necessitat de saber fer patrons. Només caldrà prendre algunes mides
i posar fil a l’agulla! Cal tenir coneixements bàsics de costura (enfilall i
puntada recta). El material anirà a càrrec dels participants.
TÈCNIQUES APLICADES
A LA BIJUTERIA

Dijous de 19 a 21 h (8 sess. inici 26 abr.)
Preu: 79,57 € Amb suplement
Professora: Berta Ribalta

Coneixerem les eines bàsiques i els
materials necessaris per crear bijuteria artesanal. Realitzarem diferents
enfilats per crear collars, polseres,
anells i arracades amb diferents materials 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
18 abr.) 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.
RESTAURACIÓ DE MOBLES
Dilluns de 10 a 12 h (8 sess. inici 16 abr.)
Preu: 79,57 € Amb suplement
Professora: Mabelle Morell
Dilluns de 19 a 21 h (8 sess. inici 16 abr.)
Preu: 79,57 € Amb suplement
Professora: M. Antonia 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:
CUINES I BANYS
Dimecres de 17 a 18.30 h (10 sess. inici
18 abr.) Preu: 74,60 €
Professora: Mar Esplà

Coneixerem les pautes bàsiques
d’interiorisme per a transformar i dissenyar la nostra cuina i els nostres
banys. Obtindrem criteris per la realització d’un bon projecte d’ambientació, treballarem amb idees pràctiques
i mètodes per aconseguir el màxim
confort, aprofitament de l’espai, funcionalitat i economia.

Realitzarem productes cosmètics
naturals especialment pensants per
la primavera. Elaborarem cremes
facials i corporals, dentífrics, desodorants, xampús i sabons. Ho prepararem amb ingredients naturals, ecològics i biodegradables com plantes
medicinals i olis essencials adients
per a aquesta època de l’any.
IDIOMES

CONVERSA EN ANGLÈS

Nivell bàsic
Dilluns de 12 a 13.30 h (8 sess. inici 16
abr.) Preu: 59,68 €
Divendres de 18.30 a 20 h (10 sess. inici
20 abr.) Preu: 74,60 €
Professora: Henny Canova

Nivell mitjà
Dimarts de 10 a 11.30 h (9 sess. inici 17
abr.) Preu: 67,14 €
Professor: Mark Santry
Dimecres de 18 a 19.30 h (10 sess. inici
18 abr.) Preu: 74,60 €
Professora: Lilith Wood

Nivell avançat
Dimarts de 11.30 a 13 h (9 sess. inici 17
abr.) Preu: 67,14 €
Professora: Rachel Thew
Dilluns de 20 a 21.30 h (8 sess. inici 16
abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Lilith Wood

Posarem en pràctica els coneixements 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 19
abr.) 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.
TEA AND ENGLISH
Divendres de 16.30 a 18 h (10 sess. inici
20 abr.) 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.

CONVERSA EN FRANCÈS
Nivell bàsic
Dijous de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 19
abr.) Preu: 74,60 €

Nivell mitjà
Dilluns de 17 a 18.30 h (8 sess. inici 16
abr.) Preu: 59,68 €
Dimarts de 10 a 11.30 h (9 sess. inici 17
abr.) Preu: 67,14 €
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.
PARLIAMO DELL’ITALIA
Dijous de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 19
abr.) 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.
GASTRONOMIA

FONAMENTS DE LA CUINA
Dimecres de 10 a 12 h (7 sess. inici 25
abr.) 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 8 maig)
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
Dijous de 12 a 14 h (7 sess. inici 26 abr.)
Preu: 69,62 € Amb suplement
Professora: Ana Pérez

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.
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CUINA FRESCA I ACOLORIDA

N

Dijous de 17 a 19 h (4 sess. inici 19 abr.)
Preu: 39,78 € Amb suplement
Professora: Marta Lorente

Descobriràs receptes fresques i creatives per cuinar en aquesta època de
l’any: amanides delicioses i nutritives,
sopes fredes i tàrtars... Tot un món de
productes per menjar d’una manera
ràpida i senzilla.
CUINA MARINERA
Dilluns de 17 a 19 h (7 sess. inici 23 abr.)
Preu: 69,62 € Amb suplement
Professor: Diego Molina

La cuina mediterrània destaca per
les seves grans receptes marineres.
Farem espectaculars sofregits i diferents fumets que ens serviran per elaborar les grans receptes de la cuina
del mar Mediterrani, com el suquet de
peix o els arrossos de marisc. Un taller imprescindible per als amants de
la cuina marinera!
FIDEUÀS

N

Divendres de 18.30 a 21.30 h (2 sess. inici 1 juny) Preu: 29,84 € Amb suplement
Professora: Carme Comas

Descobriràs tots els secrets per fer
autèntiques fideuàs, des de com preparar la base, amb el fumet i el sofregit com a protagonistes, fins a les
diferents combinacions d’ingredients
per obtenir receptes del tot sorprenents.
CUINA D’AUTOR
Dimecres de 12 a 14 h (7 sess. inici 25
abr.) 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 innovadores al teu abast!
TAPES I PINTXOS
Dijous de 17 a 19 h (4 sess. inici 17 maig)
Preu: 39,78 € Amb suplement
Professora: Marta Lorente

Vols aprendre un munt de receptes
en miniatura? Prepararem elaboracions exquisides per gaudir d’un sol
mos: fredes, calentes, salades i dolces. Gaudirem de la cuina moderna
i creativa en petites receptes que et
sorprendran.
TACOS MEXICANS

N

Divendres de 18.30 a 21.30 h (2 sess. Inici
4 maig) Preu: 29,84€ Amb suplement
Professora: Maggie Torres

Aprendrem a elaborar els plats més
populars de la cuina mexicana.
Quins són els seus orígens, evolució
i varietats? Des de les receptes més
tradicionals fins a les més contemporànies. Cuinarem tacos de forma
pràctica i senzilla.
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CUINA PERUANA

N

Divendres de 18.30 a 21.30 h (2 sess. inici 20 abr.) Preu: 29,84 € Amb suplement
Professora: Carolina Sihuay

SUSHI
Dimarts de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici
22 maig) Preu: 39,78 € Amb suplement
Professora: Miho Myata

Descobreix per què la cuina peruana
és una de les més reconegudes del
món. El seu ric receptari rep influències llatines, asiàtiques, africanes…
convertint-la en una autèntica cuina
de fusió. La infinitat d’ingredients
autòctons del territori peruà, fan que
sigui una cuina diversa i amb espectaculars presentacions. Vine a comprovar-ho!

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.

CUINA BRASILERA

Posarem al teu abast els secrets per
cuinar les crestes japoneses que més
triomfen! Des de com preparar la
pasta, la gran varietat de farcits, com
donar forma i la seva cocció. T’atreveixes a provar-les?

N

Dilluns de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici 16
abr.) Preu: 39,78 € Amb suplement
Professora: Patrícia Guimaraes

Vine a gaudir d’una de les cuines més
riques, variades i exòtiques del món,
que neix de la fusió de les cultures
indígenes, de les aportacions dels
colonitzadors portuguesos i dels esclaus africans. Farem un viatge gastronòmic i descobrirem alguns dels
plats més típics de la gastronomia del
país carioca.
CUINA DEL SUD-EST ASIÀTIC
Dijous de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici 19
abr.) 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 ingredients tradicionals (verdures, pastes,
espècies) i on trobar-los. Cuinarem
alguns dels plats més coneguts i els
menjarem junts.
INDIAN STREET FOOD

N

Divendres de 18.30 a 21.30 h (2 sess. inici 18 maig) Preu: 29,84 € Amb suplement
Professora: Laxmi Chandumal de
ClicÀsia

Vine a gaudir dels plats més típics
que es preparen als quioscs de menjar clandestins de la ciutat de Mumbay! Parathas, pakoras, rotlles de pa
naan o de xapati i pani puri entre d’altres opcions. Espècies, diversitat de
sabors i exotisme!
CUINA COREANA

N

Dilluns de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici
28 maig) Preu: 39,78 € Amb suplement
Professor: Minjeong Kang de
ClicÀsia

Reconeguda internacionalment com
una de les gastronomies més saludables del planeta, descobrirem la varietat i riquesa dels seus ingredients i
la diversitat de sabors que trobem en
els plats més representatius com el
bulgogi (vedella marinada amb salsa
de soja) o el bibimbap (arròs barrejat
amb verdures saltejades carn i ou fregit) entre d’altres.

GYOZAS, CRESTES I D’ALTRES
PLATS JAPONESOS
N

Dimarts de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici
17 abr.) Preu: 39,78 € Amb suplement
Professora: Miho Myata

CUINA VEGANA
Dijous de 14 a 16 h (7 sess. inici 26 abr.)
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.
RECEPTES SORPRENENTS
AMB CEREALS INTEGRALS
I LLEGUMS

N

Dimarts de 17 a 19 h (4 sess. inici 17 abr.)
Preu: 39,78 € Amb suplement
Professora: Simona Marinelli

Aprendrem quins són els llegums i
cereals que són més adients de cara
a l’estació primaveral. Mitjançant receptes originals i divertides veurem
com podem fer-los interessants per
a qui es resisteix a menjar-se’ls. Digestius i fàcils d’incorporar al nostre
dia a dia.
POSTRES SENSE SUCRE

N

Dimarts de 17 a 19 h (4 sess. inici 22
maig) Preu: 39,78 € Amb suplement
Professora: Simona Marinelli

És possible fer postres sense sucre
que facin les delícies dels més llaminers? Naturalment que sí! Veuràs
com podràs preparar postres exquisides fent servir endolcidors naturals
i farines integrals sense emprar ous
ni làctics.
REBOSTERIA CLÀSSICA
Dijous de 9.30 a 11.30 h (7 sess. inici 3
maig) Preu: 69,62 € 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 sorprenent i diferent.

TAST I MARIDATGE DE
CERVESES
Dijous de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici 17
maig) Preu: 39,78 € Amb suplement
Professor: Enric Fabre

A partir del tast dirigit, anirem distingint i entenent la importància dels ingredients de la cervesa. Malta, llúpol,
llevats i aigua, cadascun d’aquests
essencials components atorga unes
propietats diferents a les cerveses i
obre un immens ventall de sensacions i d’estils que distingirem i gaudirem. El tast anirà acompanyat d’un
maridatge.
TAST DE VINS.
D.O ESPANYOLES

N

Dimecres de 18.30 a 20 h (8 sess. inici 25
abr.) Preu: 59,68 € Amb suplement
Professora: Rocío Sánchez

Parlarem de l’elaboració dels vins
més importants segons la seva regió,
clima, zona productiva i principals
característiques dels diferents D.O.
Tastarem vins de Galícia, Ribera del
Duero, Toro, Jumilla, Rueda, Rioja, La
Mancha i alguns caves. És recomanable tenir nocions de tast.
ITINERARIS

Els dissabtes, de 10.30 a 13.30 h, si
no s’indica el contrari. Preu: 14,92 €.
Places limitades.
ITINERARIS TEMÀTICS

L’ALTRE MODERNISME DE
L’EIXAMPLE
Dissabte 21 d’abril
Professor: Oleguer Biete

Farem un recorregut per obtenir una
visió més àmplia del que va ser el
modernisme arquitectònic al cor de
Barcelona. Deixarem de banda els
edificis i arquitectes més coneguts
per descobrir, així, l’altre Modernisme
de l’Eixample.
LA BARCELONETA POÈTICA
I NEGRA
Dissabte 5 de maig
Professora: Maria Nunes

Descobrirem un barri de poetes, parlarem de personatges de novel·la negra i veurem les evocacions literàries
de l’antic barri mariner. Des del moll
fins a la platja, un itinerari amb gust
de sal per descobrir que la Barceloneta és plena de literatura.
LA CASA DE LA SEDA
I LA BARCELONA GREMIAL
Dissabte 12 de maig
Professora: Laura Coch de la Casa
de la Seda

Visitarem la Casa de la Seda, on fa
tres-cents anys el Gremi dels Velers
de Barcelona va prendre importants
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decisions per al sector tèxtil català.
Ens transportarem a un temps d’esplendor social, ostentació i luxe, de
concerts de càmera i balls de saló.
Continuarem la visita pel barri gòtic
i jueu, on aprofundirem en la història
dels gremis de la nostra ciutat.

medieval en la festivitat de l’ou com
balla. Flors, cireres, aigua, brolladors... un plaer per redescobrir la història de la ciutat.

GIRONA, TEMPS DE FLORS

Dissabte 2 de juny
Professora: Meritxell Carreres
d’AdaptamBCN

Dissabte 12 de maig
Professor: Miquel Carandell,
d’Històries de Ciències

Amb 64 anys d’història, “Girona,
temps de flors” s’ha convertit en un
gran festival de referència internacional que mostra les tendències mundials de l’art floral. Farem una visita
a aquest esdeveniment i visitarem
espais del Barri Vell de Girona que
habitualment estan tancats al públic.
EL MASNOU: PASSEJA ENTRE
MASOS FORTIFICATS I CASES
D’ESTIUEIG A LA VORA DEL MAR
Dissabte 12 de maig
Professora: Jordina Camarasa

Visitarem els masos fortificats que
constituïren l’essència del Masnou
quan la pirateria assetjava les costes
catalanes, i ens endinsarem en els
carrerons d’aquesta vila per descobrir
les cases modernistes de la poderosa
burgesia barcelonina.
LA BARCELONA GÒTICA: LLUMS
I OMBRES DE L’EDAT MITJANA
Dissabte 26 de maig
Professora: Alba Casaramona

Coneixerem els secrets d’alguns dels
racons més fascinants de la Ciutat
Comtal. Carrers, barris i edificis que
crèiem conèixer, però dels quals ignorem el seu costat més ocult. Passejarem pels carrerons foscos de
Ciutat Vella mentre escoltem històries
apassionants que han estat silenciades durant segles per tal d’entendre
la societat i la forma de viure de l’Edat
Mitjana.
L’ESPIRITISME A BARCELONA
Dissabte 26 de maig
Professor: Miquel Carandell,
d’Històries de Ciències

Coneixerem el moviment espiritista
que es va desenvolupar a Barcelona a
finals del segle XIX i principis del XX.
Aquesta doctrina volia contrarestar el
catolicisme imperant i donava suport
a moviments progressistes com l’escola laica i el feminisme. Descobrirem
poetes, científics i metges de corrents
diversos i anirem a buscar els esperits per la ciutat.
LA FESTA DEL CORPUS CHRISTI:
L’OU COM BALLA
Dijous 31 de maig
Professora: Carolina Chifoni

Gaudirem d’una de les festes més
antigues de la ciutat. Reculant fins al
segle XVII, visitarem espais, arquitectures i patis rellevants de la Barcelona
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EL RAVAL INDUSTRIAL: ENTRE
FUMS I MURALLES

Segons Friedrich Engels, el Raval
fou el barri més convuls d’Europa
durant el segle XIX. Passejant pels
seus carrers descobrirem les empremtes de l’inici de la revolució
industrial, la implantació de les fàbriques i com l’amuntegament de
població i les condicions laborals
van ser l’espurna de les primeres revoltes obreres de l’Estat.
VISITA AL REIAL MONESTIR DE
SANT CUGAT
Dissabte 9 de juny
Professora: Carolina Chifoni

Gervasi de Cassoles per conèixer la
seva història, des de la seva ubicació
actual l’any 1852 fins als nostres dies.
Completarem el matí amb una visita a
dos antics convents religiosos femenins de Sant Gervasi.
DESCOBRINT L’ENTORN DEL
PARK GÜELL
Dissabte 26 de maig
Professor: Oleguer Biete

Descobrirem el sector de lliure accés
del Park Güell a través d’un passeig
pel parc explicant la seva història i
curiositats. Passejant, coneixerem el
barri de la Salut, on podrem admirar
diferents i singulars edificis i elements
que conformen el seu caràcter.
LA MAR BELLA:
EL NOU FRONT MARÍTIM
Dissabte 2 de juny
Professora: Maria Vallverdú, de
MateriaBCN.

Arribarem fins a Sant Cugat del Vallès
per descobrir el seu passat medieval.
Farem un recorregut històric per l’antic conjunt benedictí del Reial Monestir de Sant Cugat, construït a cavall
entre el romànic i el gòtic. Visitarem
l’església, el claustre i el museu recuperant la història i els diferents usos
del conjunt monàstic.

Del Poblenou al mar hi ha només un
pas, que durant molt de temps va estar ocupat per una línia ferroviària i un
barri de barraques. Les transformacions olímpiques i el Fòrum de les Cultures van obrir les portes de la platja
de la Mar Bella a la ciutat.

ITINERARIS DE CIUTAT

Dissabte 9 de juny
Professor: Marc Jobani, d’Androna
Cultura

L’ANTIGA VILA DE LES CORTS:
DE PALAU REIAL A LA
MATERNITAT
Dissabte 21 d’abril
Professora: Maria Vallverdú de
MateriaBCN

Començarem la ruta pels jardins del
Palau Reial per continuar descobrint
un paisatge urbà heterogeni on conviuen edificacions medievals, vuitcentistes i de nova construcció.
EL PARAL·LEL: EL MONTMARTRE
BARCELONÍ
Divendres 4 de maig, de 19 a 22 h
Professora: Alba Casaramona

El Paral·lel és un dels carrers més
coneguts, canalles i emblemàtics de
la ciutat de Barcelona. Amb el sol ponent-se, descobrirem alguns dels moments històrics més importants que
hi han trobat escenari, però sobretot,
els teatres, els cafès i els cabarets
que el van convertir en un nom mític
arreu d’Europa.
VISITA A L’ANTIC CEMENTIRI
DE SANT GERVASI I ELS
CONVENTS DEL REDEMPTOR
DE BELLESGUARD I EL DE
VALLDONZELLA
Dissabte 5 de maig
Professora: Carolina Chifoni

Visitarem l’antic cementiri de Sant

PASSEIG HISTÒRIC PEL BARRI
DE SANT ANTONI

Rebost i bodega de la Ciutat Comtal, durant la Revolució Industrial hi
va concentrar factories, barraquisme
i un mercat singular. La modernitat
transformà el seu aspecte construint-hi la finca més antiga de la Barcelona extramurs i també cinemes,
teatres i espais d’oci.
SANT ANDREU DEL PALOMAR:
DEL POBLE A LA CIUTAT
Dissabte 9 de juny
Professora: Jordina Camarasa

Descobrirem el barri més antic del
districte de Sant Andreu. Contemplant els seus edificis entendrem
l’evolució històrica d’un dels barris
amb més identitat de la Barcelona actual, el seu present i també quins són
els seus reptes de futur.

Cal portar càmera amb opcions manuals. Amb la col·laboració de l’Espai
de Fotografia Francesc Català-Roca.
L’ALZINA INDÒMITA. PASSEJADA
ALTERNATIVA PEL PASSEIG DE
GRÀCIA
Dissabte 16 de juny
Professor: Peter Cowley

Pujant pel Passeig de Gràcia buscarem tot allò que no salta a la vista:
l’única alzina del passeig, el lloc on
el general Prim bombardejà Gràcia,
un barri que va desaparèixer sense
deixar rastre o l’última casa de l’antic
camí carreter que havia estat el passeig més famós de Barcelona.
EL JARDÍ DE LA TAMARITA
Dissabte 16 de juny
Professor: Oleguer Biete

El renéixer de la natura ens portarà a
conèixer en tot el seu esplendor els
antics jardins de la Tamarita. Un bonic
indret de la ciutat amb diferents i interessants espais alhora que amb una
llarga història al seu voltant.
ITINERARIS DE NATURA

LA VALL D’OLZINELLES
Dissabte 21 d’abril de 10 a 13 h
Professor: Miquel Carandell

Descobrirem l’entorn del Parc Natural
del Montnegre i Corredor. Farem una
passejada circular per la Vall d’Olzinelles, un paisatge únic, secret, amb
arbres espectaculars de més de vint
metres d’alçada i rierols que donen
un caràcter especial a l’indret. Dificultat baixa.
SANT PERE MÀRTIR I EL
PASSEIG DE LES AIGÜES A LA
LLUM DE LA LLUNA
Dissabte 5 de maig de 21 a 24 h
Professor: Joan Soler de Roada

Sortint del nucli de Vallvidrera enfilarem cap al Mirador del Turó d’en
Cors on farem una parada per sopar.
La ruta continuarà per la carena de
Collserola fins a arribar a la muntanya de Sant Pere Màrtir on gaudirem
d’unes magnífiques vistes nocturnes
del Baix Llobregat i el Barcelonès. Dificultat baixa.

ITINERARI FOTOGRÀFIC:
NARRATIVA I QUOTIDIANITAT DE
FRANCESC CATALÀ-ROCA

EL PUIG CASTELLAR

Dissabte 9 de juny
Professora: Kati Riquelme

Entre corriols i fonts pujarem fins al
Puig Castellar on farem un recorregut del poblat ibèric i contemplarem
l’espectacular vista. Ja en sentit descendent passarem per la cova d’en
Genís, un curiós monument megalític,
l’ermita de Sant Climent, el monestir
de Sant Jeroni de la Murtra i la Torre
Pallaresa. Dificultat mitjana.

A partir del testimoni fotogràfic que
ens va deixar Francesc Català-Roca
al llarg de quaranta anys, redescobrirem els carrers de Barcelona sota
la seva mirada, caracteritzada pels
punts de vista originals, la composició i la recerca d’una visió humanista.

Dissabte 2 de juny de 10 a 13 h
Professor: Joan Soler de Roada
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ADREÇA

HORARI DEL CENTRE

Centre Cultural La Casa Elizalde
València, 302 - 08009 Barcelona
Tel. 93 488 05 90
casaelizalde@casaelizalde.com
casaelizalde.com
facebook.com/casaelizalde
twitter.com/casaelizalde
instagram.com/casaelizalde

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

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
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.
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