
1 

Centre Cultural
La Casa Elizalde

TALLERS 
CULTURALS
De setembre a desembre de 2018

L
a 

C
as

a 
E

liz
al

d
e



2 

Il·lusiona’t amb l’inici de curs i descobreix noves passi-
ons amb els més de 200 tallers que hem preparat per a 
tu. Connecta amb la teva curiositat i ganes d’aprendre, 
comparteix experiències, creix personalment, potencia 
la teva creativitat, posa’t en forma o desenvolupa les 
teves habilitats.

Fes una ullada i tria el teu taller. Aquesta tardor no t’hi 
posis fulles, vine a La Casa Elizalde!

INSCRIPCIONS ALS TALLERS I ITINERARIS

Al centre, a partir del 3 de setembre, de dilluns a divendres 
de 9 a 20 h

Per internet, a partir del 3 de setembre a les 9 h a
www.casaelizalde.com

• 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 
primer dia de classe.

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

• El centre es reserva el dret a canviar el professor o el calendari 
de les visites programades si ho considera oportú. 

PROMOCIÓ

Si tens el Carnet Jove gaudiràs d’un 15% de descompte en tots els 
tallers. Inscripcions només presencials.
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HISTÒRIA I ACTUALITAT

ACTUALITAT

ACTUALITAT ECONÒMICA: 
L’ALTRA CARA DE LA MONEDA

Dilluns de 18 a 19.30 h (10 sess. inici 1 
oct.) Preu: 74,60€
Professor: Òscar Ramírez
Com ens afectarà a la butxaca la inesta-
bilitat política al sud d’Europa? Què hem 
de fer per rendibilitzar els estalvis? Com 
ens ensarronen les entitats financeres? 
Mirant l’última hora de l’actualitat eco-
nòmica aprendrem, de forma amena, 
conceptes econòmics i financers que 
ens ajudaran a sobreviure en el món 
actual.

POLÍTICA DE TOTS COLORS: LES 
CLAUS DE L’ACTUALITAT

Dijous de 19.30 a 21h (10 sess. inici 27 
set.) Preu: 74,60€
Professor: Xavier Torrens
Amb un nou govern a Catalunya i a Es-
panya, com expliquem l’actualitat políti-
ca? Quins factors canvien el món d’avui? 
Buscarem respostes per aquestes i altres 
preguntes emprant les eines de la ciència 
política i la sociologia. Tot explicat amb 
un llenguatge didàctic, de la mà d’un pro-
fessor de la Universitat de Barcelona que 
col·labora habitualment a TV3.

ENTENDRE EL MÓN AVUI 
(DEBATS D’ACTUALITAT)

Dimarts de 18 a 19.30 h (10 sess. inici 2 
oct.) Preu: 74,60€
Professor: Jordi Corominas
Vivim en una època de canvis on la his-
tòria 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 Xina, Turquia, l’augment 
dels populismes, l’actualitat política i de 
tots els fenòmens que configuren el món 
contemporani tal com l’entenem. 

SOCIOLOGIA POLÍTICA:         
COM SERÀ LA SOCIETAT DEL 
FUTUR? N
Dimarts de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 2 
oct.) Preu: 74,60€
Professor: Albert Balada
Analitzarem, des d’un punt de vista cí-
clic, la successió de fets que han definit 
la humanitat en els darrers cent anys, 
veurem quines són les seves variables, 
quines es repeteixen i quines es rectifi-
quen per intentar esbrinar cap a on pot 
caminar el món en la propera etapa.

MIRANT A ÀSIA: LA XINA, AVUI I 
AHIR N
Dijous de 19.30 a 21 h (10 sess. inici 27 
set.) Preu: 74,60€
Professor: David Martínez-Robles
Ens aproparem a la Xina d’avui tot viat-
jant per alguns dels fenòmens clau de 
la seva cultura i societat que tenen les 

arrels en el passat d’aquest país ple de 
contrastos. Qüestionarem mites i este-
reotips i ens acostarem, amb una mira-
da crítica, a la realitat d’aquest nou pro-
tagonista del món global en què vivim.

ORIENT MITJÀ: DESGRANANT 
UNA REALITAT COMPLEXA N
Dimecres de 19.30 a 21 h (10 sess. inici 3 
oct.) Preu: 74,60€
Professor: Massoud Sharifi
Què ha convertit l’Orient Mitjà en una 
de les regions més inestables del pla-
neta? Quines són les perspectives de 
futur? Coneixerem l’evolució històrica 
d’aquesta regió i els factors sociopolí-
tics, econòmics, culturals i ideològics 
que l’han format i el segueixen influint. 
Debatrem sobre sistemes polítics, iden-
titats religioses i ètniques, situació de 
les dones i jocs polítics visibles i invisi-
bles, entre d’altres temes.

HISTÒRIA

GRANS JACIMENTS 
ARQUEOLÒGICS: RECONSTRUÏM 
EL NOSTRE PASSAT

Dimarts de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 2 
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Vicky Medina (coord)
En un jaciment arqueològic s’hi troben 
concentracions de restes d’activitat hu-
mana, constituït per la presència d’ar-
tefactes, elements estructurals, sòls 
d’ocupació i altra sèrie d’anomalies. 
Localitzarem i estudiarem alguns dels ja-
ciments més importants del món com la 
necròpolis reial d’Abidos, a Egipte, el nen 
de Taung a Sudàfrica i el port i les vil·les 
submergides de Baia, entre d’altres. 

CULTURES DEL PERÚ 
ANCESTRAL. DE LA SIERRA A 
L’AMAZÒNIA N
Dimecres de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 3 
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Marisa Sánchez
Coneixerem alguns dels regnes preco-
lombins més importants que van habitar 
l´àmbit geogràfic de l´orient dels Andes 
peruans, el llac Titicaca i l´Amazònia. 
Aprendrem, mitjançant els vestigis ar-
queològics, els principals trets de la 
cultura tiwanaku a Bolívia, l´imperi Hu-
ari, els regnes amazònics de Kuelap i 
Chachapoyas, amb La Laguna de los 
Cóndores i els sarcòfags de Karajia.

EXPLORADORS I VIATGERS DE 
TERRA INCÒGNITA N
Dimarts de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 2 
oct.) Preu: 74,60€
Professor: Francesc Bailón (coord)
Per definició una terra incognita és un 
territori que no ha estat mai explorat. 
Parlarem de viatgers que van orientar 
les seves brúixoles cap a regions des-
conegudes, com el capità James Cook, 
la dama del Pol Nord, Josephine Peary, 
Thor Heyerdahl amb les expedicions del 
Kon tiki o Jacques Cousteau i les seves 
aventures amb el Calypso. Tots ells ens 
han deixat el seu testimoni com el millor 
del seus llegats. 
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L’ANGLATERRA MEDIEVAL: DEL 
REI ARTUR ALS TUDOR N
Dilluns de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 1 
oct.) Preu: 74,60€
Professor: Octavi Mallorquí de Tot 
Història 
A través de les biografies de deu per-
sonatges significatius de l’Anglaterra 
medieval descobrirem els fets històrics 
dels que varen ser partícips. Boudica, 
la reina guerrera dels celtes, Ricard Cor 
de Lleó, Robin Hood, el príncep dels lla-
dres, Enric VII... en seran alguns exem-
ples. Tractarem els seus orígens mítics, 
les invasions dels pobles del mar, la vida 
a la cort, heretgies i revoltes i l’establi-
ment de la dinastia Tudor. 

ÀUSTRIES I BORBONS:   
L’ÈPOCA MODERNA A LA 
MONARQUIA HISPÀNICA N
Dimarts de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 2 
oct.) Preu: 74,60€
Professor: Alberto Reche
Del somni imperial a una agònica deca-
dència, la història de la monarquia his-
pànica discorre a una velocitat pròpia a 
voltes en diàleg, a voltes en confronta-
ció amb els grans corrents del pensa-
ment europeu. Ens endinsarem en els 
reptes polítics, culturals i literaris que 
van donar-se a Europa en general i als 
regnes hispànics en particular al llarg 
dels segles XVI, XVII i XVIII. 

L’EUROPA IMPERIALISTA: AUGE I 
DECADÈNCIA (1870-1919)  N
Dilluns de 18.30 a 20 h inici (10 sess. inici 
1 oct.) Preu: 74,60€
Professor: Alberto Pellegrini
Farem un repàs a un dels períodes més 
convulsos i fascinants de la història 
d’Europa. Amb la Segona Revolució 
Industrial el model de producció ca-
pitalista s’afiança i s’expandeix. Pren 
força el moviment obrer al mateix temps 
que creixen les diferències socials. An-
glaterra i Alemanya es consoliden i els 
països d’Europa es reparteixen vilment 
els territoris d’Àfrica. La tensió entre ells 
anirà en augment fins a arribar a l’esclat 
de la Primera Guerra Mundial que por-
tarà conseqüències devastadores pel 
continent. 

LA SEGONA REPÚBLICA I LA 
GUERRA CIVIL N
Dijous d’ 11.30 a 13 h (10 sess. inici 27 
set.) Preu: 74,60€
Professor: Jordi Corominas
Entendrem un dels períodes més im-
portants de la història espanyola recent. 
Parlarem de la Segona República, dels 
antecedents, de l’evolució d’aquells cinc 
anys i dels motius que impulsaren una 
guerra clarament evitable. Tot des del 
rigor i la voluntat d’entendre el present 
a través del passat.

HISTÒRIA DELS EUA: DE LA 
DECLARACIÓ D’INDEPENDÈNCIA  
A L’ACTUALITAT  N
Dimecres de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 3 
oct.) Preu: 74,60€
Professor: Alberto Pellegrini

Una visió panoràmica de la història con-
temporània dels Estats Units d’Amèri-
ca, des del seu naixement com a Estat 
independent a finals del segle XVIII, 
fins a l’actualitat. Coneixerem els seus 
protagonistes i comprendrem les grans 
transformacions polítiques, socials i 
econòmiques que es van produir. Refle-
xionarem sobre qüestions d’actualitat i 
parlarem de les possibles evolucions 
d’un país que condiciona, amb les se-
ves accions, bona part de la humanitat.

ART I PENSAMENT

FILOSOFIA

HISTÒRIA DE LES IDEES 
FILOSÒFIQUES. S.XIX-XX: EL 
PENSAMENT EN TEMPS DE 
FOSCOR

Dimecres de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 3 
oct.) Preu: 74,60€
Professor: Francisco Boffi
Un nou cicle dedicat a la filosofia con-
temporània amb la qual ens aboquem 
en la postmodernitat, un temps asis-
temàtic, heterogeni i explosiu. El fet de 
filosofar esdevindrà un recurs per inten-
tar canviar el món. Coneixerem la figura 
de Georg Lukàcs, l’Escola de Frank-
furt, l’aparició de la fenomenologia, 
amb Husserl i Heidegger al capdavant 
i l’existencialisme amb Sartre i Ortega i 
Gasset com a màxims exponents. 

L’EXISTÈNCIA DEL MAL: 
UN PROBLEMA FILOSÒFIC, 
TEOLÒGIC I MORAL  N
Dijous de 16.30 a 18 h (10 sess. inici 27 
set.) Preu: 74,60€
Professora: Loredana Niculet
La paradoxa d’Epicur o el “problema del 
mal” és un dels arguments més forts i 
antics de l’ateisme contra la religió. Un 
tema vinculat amb la llibertat, la temp-
tació, la raó i la intencionalitat, al qual 
tant teòlegs com pensadors han tractat 
contestar. A partir de les idees de Sant 
Agustí, Hannah Arendt, Kolakowski o 
Susan Neiman, entre d’altres, planteja-
rem les nostres preguntes i arguments.

FILOSOFIA POLÍTICA: 
LLENGUATGE I PODER  N
Dilluns de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 1 
oct.) Preu: 74,60€
Professor: Sergi Mas
El llenguatge es pot arribar a convertir 
en una eina política per influir, convèn-
cer i enganyar. En l’era dels mitjans de 
comunicació de masses, la fabricació 
de l’opinió pública amenaça la idea de 
democràcia. Les noves tècniques de 
manipulació de les xarxes socials mul-
tipliquen les dificultats per defensar el 
debat públic de la contaminació de les 
fake news. Adorno, Bourdier, Derrida, 
Ranciere... són alguns dels pensadors 
que han fet aportacions sobre aquest 
tema i que analitzarem. 
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GRANS TEMES DE LA FILOSOFIA

Dijous de 18 a 19.30 h (10 sess. inici 27 
set.) 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 metafí-
sica, les qüestions clau de l’epistemolo-
gia 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 (10 sess. inici 1 
oct.) Preu: 74,60€
Professor: Joan Méndez
Llegirem, oferirem les claus interpreta-
tives i reflexionarem sobre els concep-
tes fonamentals que podem trobar en 
els textos més importants de la histò-
ria del pensament. Treballarem obres 
com: L’edat de la penombra, de Cathe-
rine Nixey, El nom de la rosa, d’Umber-
to Eco, La societat del cansament, de 
Byung-Chul Han o Ciutat princesa, de 
Marina Garcés.

PENSAMENT CRÍTIC 
CONTEMPORANI N
Dimarts de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 2 
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Núria Estrach
Continuarem desenvolupant el saber 
crític amb l’objectiu d’enriquir la nostra 
resposta entorn al què significa l’exis-
tència, què és la política, què és el ca-
pitalisme i les seves possibles millores 
i alternatives. Analitzarem el pensament 
de l’escola de Frankfurt, amb Horkhei-
mer i Adorno al capdavant, i de l’escola 
francesa, amb Sastre i Ricoeur com a 
màxims exponents.

IMATGES QUE FAN PENSAR:  
CAPITALS DE L’ART DEL S. XX N
Dimarts de 18 a 19.30 h (10 sess. inici 2 
oct.) Preu: 74,60€
Professor: Eduard Cairol
Una aproximació a les diverses produc-
cions (filosofia, literatura, arquitectura, 
música, pintura) de la fi del segle XIX 
en un entorn cultural singular: la ciutat 
de Viena, capital del declinant Impe-
ri Austro-hongarès a les portes de la 
Primera Guerra Mundial, però alhora 
centre intel·lectual i artístic de primer 
ordre i on es fermenta la futura cultura 
d’avantguarda. 

ART

EUROPA EN 10 CIUTATS: 
ARQUITECTURA                             
I URBANISME  N
Dijous de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 27 
set.) Preu: 74,60€
Professora: Isabel Bargalló
Ens aproparem al batec de ciutats com 
Florència, Lisboa, Copenhaguen, Cra-
còvia, Salzburg, Sant Petersburg... dife-

rents entre si, però fascinants pels seus 
edificis i monuments emblemàtics. Cop-
sarem la transformació urbana que han 
patit, la seva arquitectura i els elements 
que determinen la seva forma. 

PASSEJADES PER BARCELONA

Dijous de 17.30 a 19.30 h (8 sess. inici 4 
oct.) Preu: 79,57€
Professor: Jordi Corominas
Seguint la nostra particular descoberta 
de la ciutat, ens meravellarem amb l’Ei-
xample més desconegut, passejarem 
per la Barcelona obrera, farem un tomb 
per la criminal, pujarem des del Paral·lel 
cap al Poble Sec, parlarem amb Picasso 
i Cervantes, recorrerem la Rambla i ens 
aproparem a Montjuïc per comprendre 
la ciutat contemporània.

RACONS DE BARCELONA: 
PASSATGES I INTERIORS D’ILLA N  

Dimarts de 17 a 19 h (inici 9 oct.) 
Dimecres de 10.30 a 12.30 h (inici 10 
oct.) Amb suplement
7 sess. Preu: 69,62€
Professor: Oleguer Biete
Descobrirem passatges i interiors 
d’illes, que per la seva ubicació són poc 
coneguts. Molts d’aquests passatges 
existeixen des de l’inici de la urbanitza-
ció de cada barri, en canvi els interiors 
d’illes són nous espais guanyats pels 
ciutadans. Tots són llocs diversos i in-
teressants, on podrem arribar a trobar 
detalls sorprenents. 

L’ART DE L’ESCULTURA:            
DE FÍDIES A BERNINI  N
Dijous de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 27 
set.) Preu: 74,60€
Professora: Laura Benguerel
Fídies, Donatello, Miquel Àngel, Berni-
ni, Cànova... tots ells grans mestres de 
l’escultura que han marcat la història 
de l’art. Endinsar-nos en la seva vida i 
producció, ens servirà per entendre el 
procés creatiu d’una manera acurada i 
alhora ens ajudarà a submergir-nos en 
el fascinant món de la matèria.

L’ART DEL RENAIXEMENT:         
EL QUATTROCENTO ITALIÀ

Divendres de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 
28 set.) Preu: 74,60€
Professora: Laura Benguerel
El Renaixement va aparèixer a Itàlia al se-
gle XV i va comportar una revolució artís-
tica, cultural, ideològica i científica, que 
comprenia tots els aspectes relacionats 
amb la vida. El descobriment de les lleis 
de la perspectiva permetran una nova 
manera de treballar: els artistes cercaran 
la proporció i l’harmonia. L’antropocen-
trisme imperant marcarà les creacions 
d’arquitectes, escultors i pintors.

GRANS MESTRES DE LA 
PINTURA BARROCA

Dimarts de 16.30 a 18 h (10 sess. inici 2 
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Carmina Vivas
Gaudirem de les obres dels grans mes-
tres de la pintura europea del segle XVII. 
Ens aproparem al naturalisme tenebrista 
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de Caravaggio, al classicisme dels Car-
racci, a l’espiritualitat de Rembradt, als 
bodegons silenciosos de Zurbarán, als 
interiors intimistes de Vermeer de Delft o 
a la profunditat i realisme de Velázquez.

EL NEOCLASSICISME. UN ART 
OBLIDAT

Dimecres de 12 a 13.30 h (10 sess. inici 3 
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Carmina Vivas
Estudiarem l’art a Europa durant el perí-
ode de la Il·lustració, les conseqüències 
de la Revolució Francesa en l’estètica, 
l’impacte del descobriment de Pompeia 
i Herculà i l’obertura dels primers mu-
seus com el el Louvre o el Prado. Una 
època en què triomfa la racionalitat i 
artistes com A. Canova, J. Louis David 
o R. Smirke irrompen en un panorama 
artístic de revitalització clàssica, forta-
ment contestat pel geni de Goya.

L’IMPRESSIONISME:                   
LA REVOLUCIÓ PICTÒRICA

Dilluns de 11 a 12.30 h (10 sess. inici 1 
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Laura Benguerel
Els noms de Manet, Monet, Renoir, Sis-
ley o Degas estan lligats a un dels mo-
ments de màxim esplendor de la pintu-
ra: l’impressionisme. La seva pinzellada 
lleugera, colors i temes l’han convertit 
en un dels corrents artístics més popu-
lars de la història de l’art. 

EL POSTIMPRESSIONISME

Divendres de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 
28 set.) Preu: 74,60€
Professora: Laura Benguerel
Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec, 
Seurat, Signac o Bonnard es van posici-
onar contra el naturalisme i van protago-
nitzar una revolució estètica a través del 
color i la destrucció de la perspectiva 
tradicional, que acabaria per conduir la 
pintura a la porta de les avantguardes.

MODERNISME I MODERNITAT 
ARTÍSTICA  N
Dimarts de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 2 
oct.) Preu: 74,60€
Professor: Marcos Yáñez
El modernisme va ser un període de flo-
riment a Barcelona però també en altres 
capitals europees, com Viena, Munich i 
Berlín. Emparentat amb un nou tipus de 
societat urbana va estar lligat als movi-
ments de secessió i al desenvolupament 
de l’art modern. A través de les obres 
d’artistes com Toulouse-Lautrec, Gau-
guin, Van Gogh i Cézanne desenvolupa-
rem el concepte de modernitat per en-
tendre el sorgiment de les avantguardes.

L’ART DE LES SEGONES 
AVANTGUARDES

Dilluns de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 1 
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Carmina Vivas
Esbrinarem els missatges que s’ama-
guen darrera tendències artístiques 
com l’expressionisme abstracte, el pop 
art, l’op art, l’hiperrealisme i l’art con-
ceptual. Estudiarem els autors més re-

presentatius: Pollock, Warhol, Litchens-
tein, Oldenburg, Rothko, Tàpies, Christo 
Jaracheff, així com l’empremta que el 
seu art ha deixat en les ciutats europees 
i en la vida cultural de la nostra societat.

ART POSTMODERN:                 
DEL 1980 A L’ACTUALITAT N
Dijous de 10 a 11.30 h (9 sess. i 1 sortida. 
Inici 27 set.) Preu: 74,60€
Professor: Víctor Ramírez
Què entenem per art contemporani? A 
partir de l’anàlisi de diferents manifes-
tacions artístiques, coneixerem tendèn-
cies de l’art actual com el fotorrealisme, 
l’art activista, l’art feminista, els vincles 
entre l’art, les noves tecnologies o l’eco-
logia, entre d’altres.

LES TENDÈNCIES DE L’ART 
ACTUAL

Dimecres de 18.30 a 20 h (9 sess. i 1 sor-
tida. Inici 3 oct.) 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 realit-
zarem visites a exposicions d’art con-
temporani. Les entrades aniran a càrrec de 
participants.

COM LLEGIR UN QUADRE

Dimecres de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 3 
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Mariona Millà
Un viatge per la pintura per aprendre a in-
terpretar les obres d’art i gaudir-ne. Ana-
litzarem les tècniques, les composicions, 
els gèneres i temes d’obres d’època an-
tiga i moderna, amb una visió d’artista. 

MITES, SÍMBOLS I TRADICIONS 
OCULTES EN L’ART  N
Dimecres de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 3 
oct.) Preu: 74,60€
Professor: Víctor Ramírez
Té el mateix significat una creu per a un 
gremi medieval d’escultors del segle XI 
que per a un pintor abstracte de mitjans 
del segle XX? Podem trobar mites tant 
d’arrel grecollatina com judeocristiana 
que ens parlin del descens als inferns? 
Rastrejarem alguns dels principals mi-
tes i símbols que han utilitzat els cre-
adors al llarg de la història de l’art per 
explicar aquelles qüestions existencials 
o fugisseres.

VIATGI A LES PROPERES 
EXPOSICIONS

Dimarts de 10 a 12 h (inici 2 oct.) 
Dimecres de 10 a 12 h (inici 3 oct.) 
Divendres de 10 a 12 h (inici 28 set.)
Divendres de 17 a 19 h (inici 28 set.)
Professora: Pilar Rueda
Dimarts de 17 a 19 h (inici 2 oct.) 
Professora: Maria Vallverdú de 
Matèria BCN
Dimecres de 17 a 19 h (inici 3 oct.) 
Professora: Cèlia Segovia
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Dimarts de 11 a 13 h (inici 2 oct.) 
Dijous de 10 a 12 h (inici 4 oct.)
Professora: Gemma Rovira
7 sessions. 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 (10 sess. inici 1 
oct.) Preu: 74,60€
Professor: Josep Pedrals
Què està passant a la poesia actual? 
Com s’expressen els poetes avui dia? 
Fem una ullada a algunes formes de 
lectura i d’escriptura que s’agiten pel 
primer quart del segle XXI, gaudim-les 
i comentem-les, esbrinem-ne la fortuna 
i la força, la gràcia i la repulsió, i provem 
de trobar camins transitables en aques-
ta densa cruïlla.

LITERATURES EN CONTEXT: 
ART I SOCIETAT A TRAVÉS DELS 
TEXTOS  N
Dimarts de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 2 
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Meritxell Martí
Descobrirem textos de gèneres, èpo-
ques i geografies diverses i n’explo-
rarem el seu context biogràfic, social, 
científic i mitològic per tal de gaudir més 
la lectura. De Safo a Flavia Company. 
Dels contes de Monzó a la narrativa 
de Monsó, passant pel realisme màgic 
d’autors llatinoamericans, per l’epistola-
ri de Choderlos de Laclos, l’obra de Sa-
int-Exupéry o la nova narrativa nipona. 
Contrastos de textos que ens permetran 
anar més enllà de la lectura.

LES GRANS NOVEL·LES DE TOTS 
ELS TEMPS

Dimarts de 10.30 a 12 h (10 sess. inici 2 
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Mireia Companys
Analitzarem i comentarem algunes de 
les millors novel·les de la literatura uni-
versal per gaudir del plaer de la lectura, 
compartir les emocions que desperten i 
descobrir els recursos narratius i el con-
text que les sustenten.

NOVEL·LA DEL SEGLE XX: LA 
RUPTURA AMB LA TRADICIÓ

Dimarts de 19.30 a 21 h (10 sess. inici 2 
oct.) Preu: 74,60€
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 El 
retrat de l’artista adolescent de Joyce, 
La consciència de Zeno d’ I. Calvino, 
L’Aleph de Borges i Pedro Páramo de J. 
Rulfo, que van provocar ruptures temà-
tiques, estilístiques i estructurals amb la 
tradició literària anterior. 

CINEMA I TEATRE

SORTIM AL TEATRE: LA FUNCIÓ 
ÉS A PUNT DE COMENÇAR

Dijous de 18 a 19.30 h (10 sess. inici 27 
set.) 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 profundi-
tat de la cartellera teatral de Barcelona. 
Llegirem, analitzarem i comentarem al-
gunes de les obres que es programin al 
llarg del trimestre als teatres de la ciu-
tat 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 (10 sess. inici 1 
oct.) Preu: 74,60€
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 llen-
guatge i formals que ens serviran com a 
clau de lectura.

ANÀLISI I CRÍTICA 
CINEMATOGRÀFICA

Dimecres de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 3 
oct.) Preu: 74,60€
Professor: Enric Ros
Junts recorrerem alguns dels grans mo-
ments de la història del cinema, deba-
tent i analitzant l’estil, el llenguatge ci-
nematogràfic, 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. 

MITES, GRANS MOMENTS I 
FORMES DEL CINEMA

Dijous de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 27 
set.) Preu: 74,60€
Professor: Alexis Racionero
Mirarem d’entendre el cinema des de 
diferents punts de vista, combinant 
història, gèneres, autors, actors, tècni-
ques i formes bàsiques de la gramàtica 
cinematogràfica. Descobrirem mites 
com Kirk Douglas o Roman Polanski, 
mestres de l’animació com Miyazaki 
i veurem comèdia clàssica dels anys 
trenta, a més d’aprendre nocions sobre 
composició cinematogràfica. 

ELS MILLORS DIRECTORS DEL 
CINEMA CLÀSSIC EUROPEU: DE 
RENOIR A ANTONIONI  N
Dijous de 11.30 a 13 h (10 sess. inici 27 
set.) Preu: 74,60€
Professor: Enric Ros
Ens endinsarem en l’obra de deu dels 
grans directors que van contribuir a 
sedimentar el llenguatge cinematogrà-
fic a Europa i a il·luminar el trànsit cap 
a la modernitat. Repassarem l’estil dels 
grans mestres com Jean Renoir, Max 



9 

Ophuls, Roberto Rossellini o Federico 
Fellini, analitzant a fons les seves prin-
cipals pel·lícules.

GRANS MOVIMENTS DEL CINEMA 
EUROPEU: DE L’EXPRESSIONISME 
A LA NOUVELLE VAGUE  N
Dimarts de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 2 
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Judith Vives
Repassarem els principals corrents 
cinematogràfics europeus, des de l’ex-
pressionisme alemany al neorealisme 
italià, la nouvelle vague i els nous ci-
nemes dels setanta, fixant-nos en les 
obres i directors més coneguts i en la 
influència que han tingut dins la història 
del cinema.

ANEM AL CINEMA

Divendres de 20 a 21.30 h (5 sess. inici 
28 set.) Preu: 37,30€
Professora: Judith Vives
Coneixerem la diversitat d’oferta cine-
matogràfica de Barcelona i aprendrem 
a tenir una orientació crítica. Veurem 
films de diferents estils que anirem co-
mentant al llarg de les sessions. Les 
sessions seran quinzenals. Les entrades 
aniran a càrrec dels participants.

MÚSICA

INTRODUCCIÓ AL LLENGUATGE 
MUSICAL: APRÈN A LLEGIR UNA 
PARTITURA

Dilluns de 16.30 a 18 h (10 sess. inici 8 
oct.) Preu: 74,60 €
Professora: Marta Vigo
Ens endinsarem en l’apassionant món 
del llenguatge musical, només calen 
ganes d’aprendre! Llegir música escrita 
sobre el paper és tan o més fàcil que lle-
gir un text. Si en vols aprendre aquest 
és el teu taller!

APROXIMACIÓ AL MÓN DE LA 
MÚSICA

Dijous de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 27 
set.) Preu: 74,60€
Professor: Francesc Conesa
Una panoràmica dels aspectes fona-
mentals de la música: els estils i perío-
des històrics, els grans compositors, les 
grans obres des de Bach fins a la músi-
ca de cinema, passant per les simfonies 
de Beethoven o les òperes de Mozart.

HISTÒRIA DE LA MÚSICA: DEL 
CANT GREGORIÀ AL BARROC

Dimecres de 20 a 21.30 h (9 sess. inici 17 
oct.) Preu: 67,14€
Professor: Joan Vives
Un recorregut per la història de la mú-
sica, des de la monodia i la polifonia 
medievals, les escoles polifòniques eu-
ropees del Renaixement fins al gran mo-
ment del Barroc amb l’òpera i la música 
instrumental.

ENTENDRE L’ÒPERA

Dilluns de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 1 
oct.) 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 programades a la 
temporada del Liceu.

L’ÒPERA COM MAI L’HAVIES 
SENTIT

Dijous de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 27 
set.) 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 Monte-
verdi 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 3 
oct.) Preu: 74,60€
Professor: Publio Delgado
A través de l’escolta de les grans peces 
del jazz, trobarem un espai per apren-
dre 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... Coneixerem els artistes més 
influents: Monk, Duke, Miles, Sinatra, 
Benny Goodman, Louis Armstrong, 
Jaco Pastorius...Veurem també la influ-
ència del jazz en altres disciplines com 
la literatura, pintura o el cinema.

EL MILLORS ÀLBUMS DE LA 
HISTÒRIA DEL POP-ROCK  N
Dijous de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 27 
set.) Preu: 74,60€
Professor: Àlex Torío
Recorrerem la línia del temps a través 
dels discos que la crítica i les vendes 
van posar als primers llocs de les llis-
tes, des de mitjans dels anys 50, quan 
apareix el rock, fins als 70 amb l’eclosió 
de la psicodèlia. Repassarem figures, 
grups i sobretot àlbums emblemàtics 
com In the wee small hours, de Frank 
Sinatra, Here’s Little Richard, Lonely & 
blue, de Roy Orbison, The freewhelin 
de Bob Dylan, Beggars banquet de The 
Rolling Stones... per acabar establint el 
nostre cànon de la música pop-rock. 

CIÈNCIA I NATURA

CIÈNCIA 

MATEMÀTIQUES PER ENTENDRE 
EL MÓN

Dijous de 18 a 19.30 h (10 sess. inici 27 
set.) Preu: 74,60€
Professor: Manel Sol
Les matemàtiques són presents a 
pràcticament tots els àmbits de la nos-
tra vida, però paradoxalment no són 
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visibles. Mostrarem que saber-ne una 
mica més ens pot ajudar a compren-
dre el món que ens envolta i a prendre 
decisions per viure millor. Treballarem, 
d’una manera pràctica i divertida, la 
mesura, els percentatges, el càlcul de 
préstecs i hipoteques, la representació 
en situacions d’atzar, estadístiques, 
l’espai i la forma... Un taller que aixe-
carà passions!

ASTRONOMIA I 
CONSTEL·LACIONS DE LA NIT

Dilluns de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 1 
oct.) Preu: 74,60€
Professor: Marc Boqué
Un viatge introductori als misteris de 
l’Univers. Aprendrem les nocions bà-
siques d’astronomia per conèixer i 
observar-lo i ens aproparem al món 
de les constel·lacions, des dels relats 
mitològics i també des del punt de vis-
ta científic.

METEOROLOGIA: UNA APROXIMACIÓ 
AL TEMPS I AL CLIMA  N
Dilluns de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 1 
oct.) Preu: 74,60€
Professora: M. José Cordobilla
Com es fa la predicció del temps? Què 
és un núvol, l’efecte hivernacle o el canvi 
climàtic? Si vols entendre l’atmosfera i 
conèixer l’origen dels fenòmens meteo-
rològics d’una forma pràctica, aquest és 
el teu taller!

COM FUNCIONEN LES COSES? 
LA CIÈNCIA DELS OBJECTES 
QUOTIDIANS  N
Dimarts de 19.30 a 21 h (10 sess. inici 2 
oct.) Preu: 74,60€
Professors de l’Ass. Quadrívium
Constantment fem servir invents com 
el microones, els medicaments o els 
smartphones que ens faciliten el dia a 
dia. Però, entenem tota aquesta tec-
nologia? Com funciona internet? Com 
volen els avions? Coneixerem la ciència 
que hi ha al darrera de les creacions 
més omnipresents avui en dia. També 
explicarem el funcionament dels òrgans 
més impressionants del nostre cos: el 
cervell i el cor.

GENÈTICA, EVOLUCIÓ I 
REVOLUCIÓ N
Dimarts de 20 a 21.30 h (9 sess. i 1 sorti-
da. Inici 2 oct.) Preu: 74,60€ 
Amb suplement
Professor: Ferran Casals de UPF-
Nusos
Què ens diferencia dels altres primats? 
Per què emmalaltim? Podem modifi-
car els genomes i triar com seran els 
nostres fills? Veurem com l’estudi ge-
nètic ens està ajudant a comprendre 
el nostre passat i present i ens plan-
teja reptes tecnològics i ètics de futur. 
Combinarem la teoria amb debats i 
algun exercici pràctic com l’extracció 
i anàlisi d’ADN.

INTRODUCCIÓ A LA NEUROCIÈNCIA: 
EL CONEIXEMENT DEL  CERVELL  N
Dimecres de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 3 
oct.) Preu: 74,60€
Professors de l’Institut neurocièn-
cies UB
Una incursió en el fascinant món del 
cervell, l’òrgan més complex del nostre 
cos. Veurem com controla i coordina el 
comportament i les funcions mentals 
(les emocions, la memòria, l’aprenen-
tatge, la percepció i l’atenció). Posarem 
especial atenció en les malalties que 
poden afectar el nostre cervell, en les 
cèl·lules mare i quines eines s’utilitzen 
per a la investigació i la recerca. 

L’ESCENA DEL CRIM: 
INTRODUCCIÓ A LA 
CRIMINOLOGIA

Dijous de 19.30 a 21 h (10 sess. inici 27 
set.) Preu: 74,60€
Professora: Anna Almécija
Amb una base teòrica i exercicis pràc-
tics coneixerem com es realitza una 
investigació policial, què s’analitza a 
l’escena del crim, quines figures hi inter-
venen i quin és el procediment que por-
ta a la resolució d’un delicte. Si ets un 
amant de les novel·les de misteri, aquest 
és el teu taller!

NATURA

DESCOBRIM L’ENTORN 
NATURAL: PLANTES I BOLETS 
DE TARDOR N
Divendres de 17 a 18.30 h (7 sess. i 2 sor-
tides. Inici 28 set.) Preu: 74,60€ 
Professora: Greta Boix de Nusos
Vols sortir a passejar i reconèixer les 
plantes i els bolets que ens envolten a 
la tardor? Donarem eines per identifi-
car la flora del nostre territori, així com 
conèixer les seves aplicacions i la pre-
sència a la nostra cultura. Les sortides 
poden no coincidir amb el dia habitual 
del taller.

CREIXEMENT PERSONAL

PSICOLOGIA

VISUALITZACIONS PER 
L’AUTOCONEIXEMENT. EXPLORA 
LA TEVA PERSONALITAT  N
Dilluns de 18 a 19.30 h (10 sess. inici 1 
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Núria Costa
Tens ganes d’explorar racons de tu 
mateix que encara estan per desco-
brir? Farem un recorregut per trobar 
nous aspectes de la nostra personali-
tat mitjançant visualitzacions guiades. 
Millorarem la relació amb nosaltres 
mateixos i detectarem creences limi-
tadores per enfortir l’autoestima. T’hi 
embarques?



11 

AUTOESTIMA:                              
EL PODER DE L’ELECCIÓ  N
Dimarts de 16.30 a 18 h (10 sess. inici 2 
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Carme Boo
La capacitat d’escollir és el principal eix 
de la nostra autoestima. Prenem deci-
sions a cada moment i no sempre de la 
manera més adequada. Estem condici-
onats per les pors, el victimisme, l’ego i 
fins i tot la manca d’informació. Apren-
drem a decidir des de la llibertat i de for-
ma saludable per ser els protagonistes 
de la nostra vida.

GESTIÓ DEL CANVI I 
PROCESSOS VITALS  N
Divendres de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 
28 set.) Preu: 74,60€
Professora: Carme Boo
En ocasions les transformacions ens 
produeixen por i provoquen indecisions 
que s’allarguen en el temps. Abordarem 
la gestió del canvi des d’una perspectiva 
àmplia, tenint en compte la personalitat, 
les emocions, els talents i competènci-
es, els desitjos i la necessitat d’evolució.

ELS CONFLICTES QUOTIDIANS: 
COM ELS RESOLC I QUÈ 
N’APRENC?  N
Dimarts de 12 a 13.30 h (10 sess. inici 2 
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Elena Ramírez
Els conflictes apareixen de forma con-
tínua, conscient o inesperadament. 
Conflictes amb el nostre entorn, de gran 
envergadura o quotidians, amb els al-
tres o amb nosaltres mateixos... Des de 
la gestió de les emocions podrem con-
viure i aprendre a fer-hi front, elaborar 
estratègies de resolució i, en definitiva, 
sentir-nos més capaços de viure de for-
ma realista i positiva.

COMUNICACIÓ AFECTIVA I 
EFECTIVA PER MILLORAR LES 
RELACIONS PERSONALS  N
Dimecres de 16.30 a 18 h (10 sess. inici 3 
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Raquel Ballesteros
Com respons davant l’altre quan et 
sents vulnerable? Et sents satisfet amb 
la teva manera de comunicar-te? Ex-
pressar-nos de manera clara i honesta 
amb les nostres necessitats millora l’au-
toestima i ens apropa als nostres propò-
sits. Aprendrem a oferir un discurs efi-
caç i a cuidar l’única relació que depèn 
de nosaltres: la d’un amb si mateix.

ATURA´T PER VIURE: ESTRÈS VS 
MIRADA CONSCIENT  N
Dijous de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 27 
set.) Preu: 74,60€
Professora: Elena Ramírez
Les presses, l’estrès i les urgències 
poden generar malestars en diferents 
aspectes de la nostra vida. Aturar-se, 
fer una mirada conscient i revisar les 
nostres prioritats i desitjos, localitzar on 
ens hem perdut i actualitzar-nos emo-
cionalment, ens pot ajudar a alinear, de 
forma sana i responsable, el nostre dia a 
dia amb els projectes vitals.

VIURE EN POSITIU, PENSAR EN 
POSITIU

Dimecres de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 3 
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Pilar Cases
Una gran part dels nostres pensaments 
estan plens de càrrega negativa que 
s’instal·la a la ment i que ens dificulta 
gaudir plenament de les coses bones 
que hi ha a la vida. Aprendrem a poten-
ciar els pensaments positius per tal d’in-
crementar el benestar personal.

ECOLOGIA EMOCIONAL: 
ENTRENA LES TEVES  
EMOCIONS  N
Dimecres de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 3 
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Alba Salvat
Realitzarem un entrenament emocional 
a través de relats, debats, jocs i dinàmi-
ques que ens proporcionaran recursos 
per gestionar les emocions de manera 
adaptativa i positiva. Treballarem els 
nostres valors des del cor, en un espai 
protegit, per viure en equilibri i augmen-
tar la qualitat de les nostres relacions.

PNL PER A LA SALUT I EL 
BENESTAR  N
Dimarts de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 2 
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Eulàlia Robert
Descobreix de quina manera les creen-
ces condicionen el nostre estat intern. 
Cada vegada hi ha més estudis que de-
mostren que la salut també està relacio-
nada amb l’entorn, l’actitud i la capacitat 
de cuidar-nos i recuperar-nos. Amb les 
bases del PNL treballarem els pensa-
ments, emocions i conductes per influir 
positivament en el nostre benestar.

DORMIR BÉ PER VIURE MILLOR

Dijous de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 27 
set.) Preu: 74,60€
Professor: Oriol Mercadé
Dormir és l’activitat més important que 
fem a les nostres vides, per això li dedi-
carem 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 tècni-
ques per cuidar-lo.

HABILITATS I COMPETÈNCIES

COACHING PERSONAL:     
SIGUES EL PROTAGONISTA DE 
LA TEVA VIDA! 

Dilluns de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 1 
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Eva M. Sánchez
Descobreix noves eines, sintonitza amb 
els teus recursos, amplia experiències i 
observa allò que ets capaç de fer si t’ho 
proposes! Aprendrem a clarificar i de-
finir objectius i deixarem enrere la veu 
que et diu que no pots canviar. Viu la 
vida que vols en primera persona, que 
no te l’expliquin!
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MINDFULNESS PER VIURE 
PLENAMENT

Dimarts de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 2 
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Raquel de Lara
Divendres de 10.30 a 12 h (10 sess. inici 
28 set.) Preu: 74,60€
Professora: Lola 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.

DIR-HO TOT I DIR-HO BÉ. 
TÈCNIQUES PER PARLAR EN 
PÚBLIC

Dijous de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 27 
set.) Preu: 74,60€
Professora: Io Valls
Sovint hem de parlar en públic i no sa-
bem per on començar. Aquest taller 
pràctic ens ajudarà a prendre conscièn-
cia sobre com comuniquem i a treballar 
tècniques per preparar presentacions 
orals amb un contingut clar, creatiu i en-
tusiasta per transmetre el missatge que 
volem. Parlar és un plaer, en gaudirem!

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS: 
EXERCITA LES HABILITATS 4.0 N
Dimecres de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 3 
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Jorgina Martínez
La intel·ligència artificial cada vegada té 
més pes en el món laboral, però què pot 
seguir oferint l’ésser humà que el faci 
únic i diferent? A través de continguts 
teòrics i activitats pràctiques entrena-
rem la flexibilitat, l’empatia, la comuni-
cació, el treball en equip... per millorar 
les habilitats socials i tenir recursos ne-
cessaris per al nou paradigma laboral. 

LA MEMÒRIA: UNA CAPACITAT 
QUE PODEM MILLORAR

Dilluns de 10 a 11.30 h (inici 1 oct.) 
Dimarts de 16.30 a 18 h (inici 2 oct.) 
Professora: Isabel Cayuela
Dimecres de 11.30 a 13 h (inici 3 oct.) 
Professora: Pilar Casas
10 sess. Preu: 74,60€
Què és la memòria? Quins tipus de me-
mòria hi ha? Quins factors poden influir 
en la seva davallada? Plantejarem estra-
tègies i pautes fàcils per mantenir i tre-
ballar la nostra capacitat memorística.

LA MÀGIA DE L’IL·LUSIONISME

Divendres de 18 a 20 h (8 sess. inici 5 
oct.) 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 objec-
tes? Farem una aproximació pràctica a 
la màgia de prop i a diferents tècniques 
d’habilitat manual, efectes visuals i re-
cursos 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.

LUDOTRAINING:                          
EL JOC COM A RECURS  N
Dissabte de 11 a 13 h (8 sess. inici 6 oct.) 
Preu: 79,57€
Professor: Ricard Pérez de Jocs al 
segon
Sabies que a partir del joc adquirim 
eines útils per a la nostra activitat quo-
tidiana, com ara estimular la creativi-
tat, la cooperació i el treball en equip, 
entrenar la memòria i millorar la co-
municació? Tastarem i analitzarem la 
diversitat de tipologies de jocs (d’estra-
tègia, d’agilitat, de rols ocults, d’inter-
pretació... ) i posarem en pràctica les 
experiències amb un repte final: crear 
el nostre propi joc!

JUGUEM AL BRIDGE

Dissabte de 10.30 a 12.30 h (8 sess. inici 
6 oct.) Preu: 79,57€
Professor: Llorenç Suñol
El bridge és un joc social que ajuda a 
millorar la memòria i la capacitat de 
concentració. Es defineix com un esport 
per a la ment i és adequat per a totes 
les edats. Ampliarem els coneixements 
bàsics per tal d’assolir un nivell que et 
permeti competir.

SALUT I ACTIVITAT FÍSICA

SALUT

EL METGE A PROP:                  
ELS GRANS TEMES DE LA 
MEDICINA CIENTÍFICA  N
Dimarts de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 2 
oct.) Preu: 74,60€
Professor: Dr. Josep Ma. Payà
Quines són les epidèmies del segle 
XXI? Es curen? Què són i com estan 
contribuint a la societat les noves tec-
nologies científiques, els medicaments 
biològics o la teràpia gènica? Enten-
drem el funcionament del cos humà 
i l’aparició de la malaltia. Parlarem de 
com prevenir i tractar patologies car-
diovasculars, neurològiques i infec-
cioses, dels últims descobriments en 
oncologia, del creixement de l’obesitat 
i dels reptes mèdics del futur, entre 
molts d’altres. Desfarem mites i resol-
drem dubtes amb una exposició clara 
i participativa. 

MEDICINA TRADICIONAL  
XINESA  N
Dijous de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 27 
set.) Preu: 74,60€
Professora: Alia Montalvo de Cos 
Coop. de salut
A la Xina són populars tot un seguit de 
receptes, tècniques i pràctiques per 
al manteniment de la salut i el tracta-
ment casolà de diverses patologies. 
Són senzilles i alhora efectives per a la 
prevenció i el tractament de condicions 
lleus. Farem una aproximació a les se-
ves bases i un recorregut pràctic per 
poder aplicar-les.
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PSICONEUROIMMUNOLOGIA: 
EL CAMÍ CAP A LA MEDICINA 
INTEGRATIVA

Dimarts de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 2 
oct.) Preu: 74,60€
Professors de Regenera BCN
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 pre-
venir-les o controlar-les.

MINDFUL EATING I ALIMENTACIÓ 
CONSCIENT

Dijous de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 27 
set.) Preu: 74,60€
Professora: Laia Solé

Menges per ansietat? La teva gana és 
emocional? Estàs en lluita amb el cos 
que veus al mirall? Si et cansen les 
dietes avorrides, que acabes abando-
nant, vine i descobreix que una bona 
relació amb el menjar és possible. A 
través del mindful eating, la PNL i el 
coaching aconseguiràs sentir-te en el 
teu pes ideal.

ELS ALIMENTS QUE ENS CUREN

Dimecres de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 3 
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Victòria Garcia
Se sap que l’alimentació es una peça 
clau en la prevenció de moltes malal-
ties. Coneixerem els efectes curatius 
que sobre el nostre organisme tenen 
alguns aliments anomenats terapèu-
tics, les seves propietats nutricionals i 
els beneficis dels canvis vitals que ens 
poden arribar a generar.

INTRODUCCIÓ A LA 
FITOTERÀPIA

Dimecres de 10 a 12 h (8 sess. inici 3 
oct.) Preu: 79,57€ Amb suplement
Professor: Jose Herrero de Cos 
Coop. de salut
Ens introduirem en el món de les plantes 
medicinals, dels seus principis actius i 
dels seus usos, així com de diferents 
preparats que podem elaborar. Ens cen-
trarem en les plantes relacionades amb 
l’època del fred: sistema respiratori, de-
fenses, mal d’orella, sistema digestiu, 
circulació, estrès...

REEDUCACIÓ VISUAL. MÈTODE 
BATES

Dijous de 17 a 18.30 h (11 sess. inici 27 
set.) Preu: 82,06€
Professora: Orit Kruglansky de Cos 
Coop. de salut
Per què ens hem de resignar a portar 
ulleres o lents de contacte tota la vida? 
El mètode Bates ens ajuda a millorar la 
vista i a fer-ne un ús més adequat. Està 
especialment indicat en casos de mio-
pia, hipermetropia, astigmatisme, vista 
cansada i estrabisme.

ACTIVITAT FÍSICA

TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ I 
RESPIRACIÓ

Dimarts de 10.30 a 12 h (11 sess. inici 2 
oct.) Preu: 82,06€
Professora: Victòria Soler
La respiració i la relaxació són dues tèc-
niques 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, asserenar-nos i calmar la nos-
tra ment en profunditat.

RELAXACIÓ I MEDITACIÓ

Dimecres de 14 a 15 h (11 sess. inici 26 
set.) Preu: 54,70 €
Professora: Milagros Martín
La relaxació ens permet assossegar 
la ment, ampliar la consciència i reduir 
tensions. La meditació sorgeix d’un bon 
estat de relaxació i la seva pràctica ens 
permet millorar l’atenció, la concentra-
ció i la comprensió.

IOGA I MEDITACIÓ

Dilluns de 18.30 a 20 h (11 sess. inici 1 
oct.) Preu: 82,06€
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 respira-
ció. 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 (11 sess. inici 1 
oct.) Preu: 68,38€
Dimecres de 15 a 16.30 h (11 sess. inici 
26 set.) Preu: 82,06€
Professora: Edel Casas
Dimecres de 10 a 11.30 h (11 sess. inici 
26 set.) Preu: 82,06€
Professora: Marién García
Divendres de 12 a 13.30 h (10 sess. inici 
28 set.) Preu: 74,60€
Professora: Teresa Cortada
El hatha ioga es basa en un conjunt de 
tècniques per mantenir la salut i el ben-
estar a nivell físic i psicològic a través de 
postures o asanes.

OFFICE IOGA

Dijous de 14 a 15 h (11 sess. inici 27 set.) 
Preu: 54,70€
Professora: Edel Casas
Fes un parèntesi en el teu dia a dia per 
sentir-te renovat i amb la ment clara. Eli-
mina l’estrès, les tensions acumulades, 
els dolors i les molèsties que apareixen 
després de moltes hores davant l’ordi-
nador.

ACROIOGA

Divendres de 15.30 a 17 (10 sess. inici 28 
set.) Preu: 74,60€
Professor: Edu Juanet
Ioga, acrobàcia en parella i massatge 
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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 (11 sess. inici 1 
oct.) Preu: 68,38€
Professora: Gemma Sunaya
Dimecres de 16.30 a 17.45 h (11 sess. ini-
ci 26 set.) Preu: 68,38€
Professora: Kazuko Onkai
El tai-txí és una antiga art marcial xine-
sa que comporta la pràctica d’exercicis 
senzills, suaus i relaxants, sincronit-
zant la respiració amb el moviment i la 
concentració.

TXI-KUNG

Dilluns de 15.30 a 16.45 h (11 sess. inici 1 
oct.) Preu: 68,38€
Professora: Gianella Legnani
Aquesta pràctica mil·lenària, originària 
de la Xina, es defineix com el treball 
de l’energia interna. A través del movi-
ment aconseguirem millorar la qualitat 
de la nostra energia vital, enfortirem 
els òrgans interns, exercitarem articu-
lacions i músculs i aprendrem a rela-
xar cos i ment.

PILATES

Dimarts de 14 a 15 h (11 sess. inici 25 
set.) Preu: 54, 70 €
Professora: Carmen Chito
Dijous de 12.30 a 13.45 h (10 sess. inici 
27 set.) Preu: 62,16€
Professora: Alexandra Cervera
Dissabte de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 29 
set.) Preu: 74,60€
Professora: Janine Machado
Un sistema d’exercicis enfocats a po-
tenciar la flexibilitat del cos, tonificant 
els músculs, enfortint-los i estirant-los, 
per afavorir una bona postura, més con-
trol i la precisió dels moviments.

IOGUILATES

Dimarts de 12 a 13.30 h (11 sess. inici 25 
set.) Preu: 82,06€
Professora: Lucrecia Guio
Amb la combinació de ioga i Pilates en-
fortirem, flexibilitzarem i tonificarem tota 
la musculatura corporal. Afinarem i re-
forçarem la zona abdominal mitjançant 
exercicis relaxats amb els quals apren-
drem a gaudir de cada moviment. Tam-
bé ens servirà per alinear les articulaci-
ons i corregir els mals hàbits posturals.

HIPOPILATES

Dimarts de 17 a 18.15 h (11 sess. inici 25 
set.) Preu: 68,38€
Professora: Janine Machado
Combina exercicis actius de gimnàstica 
hipopressiva amb posicions i tècniques 
del mètode Pilates per millorar la postu-
ra corporal, els problemes d’esquena i 
reforçar i reduir el perímetre abdominal.

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA

Dimecres de 10 a 11.15 h (11 sess. inici 3 
oct.) Preu: 68,38€
Dimecres de 11.30 a 12.45 h (11 sess. ini-
ci 3 oct.) Preu: 68,38€
Divendres de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 
28 set.) Preu: 74,60€
Professora: Regina Pané de RAP
La gimnàstica abdominal hipopressiva 
redueix el perímetre abdominal apor-
tant millores a nivell estètic, postural i 
funcional. Treballarem la faixa abdomi-
nal tenint cura de l’esquena i prevenint 
problemes relacionats amb el sòl pelvià.

ESTIRAMENTS I ESQUENA SANA

Dimarts de 15 a 16.30 h (11 sess. inici 25 
set.) Preu: 82,06€
Professora: Carmen Chito
Farem una sèrie d’exercicis que ens aju-
daran a corregir la postura, flexibilitzar 
músculs i tendons, aconseguir més har-
monia en els moviments i prendre cons-
ciència del propi cos i el seu moviment.

GIMBRA: GIMNÀSTICA 
BRASILERA

Dilluns de 14 a 15 h (11 sess. inici 1 oct.) 
Preu: 54, 70 €
Professor: André Torres
Millora l’estat físic i postural amb aques-
ta activitat que barreja exercicis de gim-
nàstica amb moviments de capoeira. 
Manteniment corporal, tonificació i rela-
xació a mig camí entre el fitness i el ball. 
Cuida’t amb alegria!

BODY BALLET  N
Dimecres de 18.30 a 20 h (11 sess. inici 3 
oct.) Preu: 82,06€
Professora: Carolina de Pedro
A través d’exercicis de ballet i pilates 
tonificarem la musculatura i millorarem 
la postura corporal. Treballarem les ca-
mes, glutis, abdomen i braços per anar 
guanyant control, flexibilitat i seguretat. 
Si t’agrada la dansa i vols estar en forma 
aquest és el teu taller!

MINDFUL FITNESS  N
Divendres de 14 a 15 h (10 sess. inici 28 
set.) Preu: 74,60€
Professora: Laia Solé
Entrenament físic que combina la mú-
sica amb moviments de les arts marci-
als, exercicis aeròbics i els principis del 
mindfulness (atenció plena). Posa’t en 
forma d’una manera conscient i sense 
culpa ni exigència!

DEFENSA PERSONAL PER A 
DONES  N
Divendres de 17 a 18.30 h (5 sess. inici 
28 set.) Preu: 37,30€
Professor: Arturo Osete de KM 
defensa personal
T’agradaria aprendre a defensar-te en 
qualsevol situació? Vols fer-ho d’una 
manera fàcil, eficaç, amb moviments 
instintius i en un ambient divertit? Vine 
i posa’t en forma amb tècniques de pre-
venció per a amenaces reals. Desenvo-
luparàs la capacitat de reacció, l’auto-
confiança i l’autocontrol.
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EXPRESSIÓ

ESCRIPTURA

L’ART D’INVENTAR HISTÒRIES

Dimecres de 10.30 a 12 h (10 sess. inici 3 
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Raquel Picolo
Ens centrarem en la creativitat i la cons-
trucció de la història. L’objectiu serà su-
perar el bloqueig per aconseguir textos 
més espontanis i originals. Aprendrem 
tècniques per generar i desenvolupar 
històries i descobrirem els secrets de 
l’storytelling.

PER ON COMENÇO? 
ESCRIPTURA DE RELATS

Dimarts de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 2 
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Anna Marcet
T’agrada escriure? Et costa trobar 
temps per posar-t’hi? O potser et costa 
trobar idees? Et quedes encallat a mig 
relat? En un ambient distès aprendrem 
exercicis per disparar la creativitat, 
afrontar la pàgina en blanc i ser capa-
ços de redirigir un relat que no avança.

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

Dimecres de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 3 
oct.) Preu: 74,60€
Professor: Jordi Cantavella
Tens una idea? Aprofita-la per escriu-
re una bona història. De la mà d’un 
escriptor professional treballarem la 
creativitat, les trames, els personatges, 
els diàlegs i així aconseguirem les ba-
ses d’una bona novel·la, segons el tipus 
de gènere.

TEATRE

INTERPRETACIÓ TEATRAL

Divendres de 18.30 a 20.30 h (8 sess. ini-
ci 5 oct.) Preu: 79,57€
Professora: Júlia Reiffs
A partir de diferents tècniques que ens 
permetran jugar i descobrir un gran ven-
tall de possibilitats i recursos interpreta-
tius, coneixerem més en profunditat el 
món de l’actor, la creació d’un personat-
ge i la posada en escena.

TALLER DE TEATRE:                    
EL JOC TEATRAL

Dijous de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 27 
set.) Preu: 74,60€
Professor: David Franch
Potenciarem la nostra creativitat i les 
nostres habilitats personals, desenvo-
luparem la nostra imaginació, estimu-
larem l’espontaneïtat, augmentarem la 
percepció i la sensibilitat, tot reforçant la 
nostra autonomia, l’autoestima i la per-
sonalitat. Els participants serem actors i 
creadors alhora!

VEU I CANT

TALLER DE CANÇÓ

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

JAZZ VOCAL

Dimarts de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 2 
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Anna Ruggiero
Gaudirem de l’essència dels temes clàs-
sics i més coneguts del jazz. Composi-
tors i artistes com George Gershwin, 
Duke Ellington i Cole Porter ens acom-
panyaran en aquesta aventura on des-
cobrirem el plaer de cantar.

DANSA

BALLET PER A ADULTS  N
Dilluns de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 1 
oct.) Preu: 74,60€
Professor: Israel Rueda
Vols fer realitat el somni d’infantesa 
que vas acabar deixant o mai no vas 
començar? Amb classes disteses tre-
ballarem els principis bàsics del ballet i 
ens ajudarem de tècniques de ioga i Pi-
lates per acabar fent petites coreogra-
fies. De retruc, millorarem l’elasticitat, 
la coordinació, la correcció postural, la 
força i la musicalitat.

BALLS DE SALÓ

Dimecres de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 3 
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Pilar Pintor
Aprendrem a ballar rock and roll, pasdo-
ble, bolero, txa-txa-txà, fox i tango. Ens 
fixarem en les postures, en l’elegància 
per ballar de forma natural i en diferen-
ciar els ritmes. 

BALLS EN LÍNIA

Dijous de 10 a 11.30 h (11 sess. inici 27 
set.) Preu: 82,06€
Professor: Gabriel Ibañez
Ballarem diferents ritmes coneguts, 
com el rock, el vals, el tango, el twist o el 
txa-txa-txa. A partir d’aquests balls, tre-
ballarem l’orientació espacial, la memò-
ria i la coordinació motora. Vine a ballar 
ritmes clàssics i moderns que podràs 
practicar allà on vagis!

COUNTRY LINE DANCE

Dijous de 11.30 a 12.30 h (11 sess. inici 
27 set.) Preu: 54,70€
Professor: Gabriel Ibañez
El ball en línia sorgeix de fusionar di-
ferents passos coneguts i senzills que 
no requereixen parella. Passarem una 
bona estona gaudint de la música co-
untry i d’alguns ritmes llatins tot pro-
gressant classe a classe. Anima’t, ba-
llar és medicina!
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BALLS CARIBENYS

Divendres de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 
28 set.) Preu: 74,60€
Professora: Nayan Jaimes
Aprendrem els principals balls cari-
benys, 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

Dimecres de 11.30 a 13 h (10 sess. inici 3 
oct.) Preu: 74,60€
Professor: Jorge Aguilar
Gaudeix dels balls més populars del 
Carib, amb ritmes que són fruit del mes-
tissatge americà. Aprendrem els passos 
bàsics del merengue, la salsa o la bac-
hata per ballar sense parella.

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

Dimarts de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 2 
oct.) Preu: 74,60€
Professor de Spank the baby
El xarleston és un ball individual que 
sorgeix a Carolina del Sud amb anteri-
oritat 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 coordina-
ció i passar una bona estona!

DANCEHALL

Dijous de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 4 
oct.) 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 Ca-
rib i passos de hip hop. Realitzarem co-
reografies molt vistoses i enèrgiques que 
ens ajudaran a mantenir-nos en forma.

BROADWAY JAZZ

Dilluns de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 1 
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Virginie Beraldo
Aprendrem coreografies inspirades en 
alguns dels musicals més impactants i 
famosos de la història de Broadway. A 
partir dels passos més bàsics, treballa-
rem l’actitud, la consciència i l’expres-
sió corporal, la teatralitat i el sentit de 
grup, tot incloent els seus elements més 
característics, com ara el barret o les 
cadires.

BOLLYWOOD

Divendres de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 
28 set.) Preu: 74,60€
Professora: Rosalía García
El bollywood és una dansa extreta de 
les pel·lícules de la indústria cinemato-
gràfica de l’Índia. Prové de la barreja de 
les danses tradicionals del país i de les 
influències del pop occidental.

BOOTY DANCE PER A 
L’EMPODERAMENT FEMENÍ N
Divendres de 17 a 18.30 h (5 sess. inici 
16 nov.) Preu: 37,30€
Professores de Kim Jordan creations

El twerk se centra en les diferents for-
mes de moure els malucs i glutis mit-
jançant coreografies que permeten 
treballar la coordinació, la musicalitat i 
l’equilibri i adquirir així consciència cor-
poral. Alliberarem prejudicis a través de 
cançons amb lletres no sexistes i d’un 
ball que té la seva pròpia cultura. Pre-
para’t per moure’t a un ritme trepidant 
i trencar esquemes! És necessari portar 
genolleres.

CREATIVITAT

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA BÀSICA

Dimarts de 11.30 a 13 h (9 sess. i 1 sorti-
da. Inici 2 oct.) Preu: 74,60€
Professor: Ricard Badia
Una introducció al món de la fotografia 
digital per conèixer tots els seus avan-
tatges, com funciona la càmera i quins 
són els conceptes bàsics per fer unes 
bones preses. Taller per aprendre el fun-
cionament de la càmera reflex digital. La 
sortida fotogràfica pot no coincidir amb 
el dia habitual del taller.

TÈCNIQUES FOTOGRÀFIQUES

Dimarts de 18 a 19.30 h (9 sess. i 1 sorti-
da. Inici 2 oct.) Preu: 74,60€
Professor: Ricard Badia
Aprendrem a treballar les diferents 
tècniques fotogràfiques que permet el 
format digital: arquitectura, natura, el 
blanc i negre, fotografia de viatge i filtres 
fotogràfics, 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 (8 sess. i 2 sorti-
des. Inici 1 oct.) Preu: 74,60€
Professora: Kati Riquelme
Diuen que els humans aprenem més 
dels errors que dels encerts i que, a 
més, aquests ens fan créixer. Tens pro-
blemes amb la profunditat de camp? No 
encertes la correcta exposició? Apren-
dràs a evitar i corregir aquests i altres 
errors i a fer bones fotografies. Les sor-
tides fotogràfiques poden no coincidir 
amb el dia habitual del taller. 

FOTOGRAFIA URBANA

Dissabte de 10 a 13 h (5 sess. inici 6 oct.) 
Preu: 74,60€
Professora: Kati Riquelme
Us convidem a observar l’entorn quoti-
dià de la ciutat, a capturar la realitat per 
enregistrar moments fugaços del nostre 
voltant. Aprendrem a mirar i fotografiar 
activitats de la nostra vida diària i que 
reflecteixen fragments insòlits de la so-
cietat en què vivim. 

FOTOGRAFIA NOCTURNA I AMB 
POCA LLUM 

Dimarts de 19.30 a 21 h (9 sess. i 1 sorti-
da. Inici 2 oct.) Preu: 74,60€
Professor: Ricard Badia
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La nit és un dels millors moments per 
captar fotografies: el joc de llums que 
hi trobem ens permet experimentar amb 
llargues exposicions. Aprendrem a re-
soldre situacions complexes per crear 
fotografies creatives amb llum artificial. 
També treballarem el flaix com a eina 
complementària.

SORTIDES FOTOGRÀFIQUES: 
COMPOSICIÓ  N
Dimecres de 17 a 20 h (5 sess. inici 10 
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Mireia Salvía
La composició fotogràfica és l’eina fona-
mental per fer bones fotografies. Com-
pondre és decidir l’ordre i les jerarquies 
dels elements dins l’escena. Mitjançant 
sortides fotogràfiques aprendrem a mi-
rar, equilibrar i compondre l’espai, per 
tal d’aconseguir més força visual en les 
nostres imatges.

RETOC FOTOGRÀFIC AMB 
SMARTPHONE  N
Dilluns de 19.30 a 21 h (9 sess. i 1 sorti-
da. Inici 1 oct.) Preu: 74,60€
Professor: Luis Giménez
La fotografia i l’edició van de la mà ja que 
amb el retoc aconseguim ressaltar aque-
lla informació que la càmera no és capaç 
de captar a simple vista. Aprendrem tèc-
niques i coneixerem aplicacions per fer 
modificacions i aconseguir els millors re-
sultats. També treballarem la creativitat 
amb fotomuntatges i composicions.

EXPRESSIÓ PLÀSTICA

APRÈN A DIBUIXAR

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

DIBUIX NATURALISTA

Dimarts de 17 a 19 h (6 sess. i 2 sortides. 
Inici 9 oct.) Preu: 79,57€
Professora: Blanca Martí
Apropa’t a les tècniques d’observació i 
dibuix de la natura, de plantes, animals 
i paisatges. Combinarem les sessions a 
l’aula amb el dibuix al natural i ens cen-
trarem en la representació de la natura, 
el quadern de camp i l’esbós. El materi-
al 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 (inici 2 oct.) 
Dissabte de 11 a 13 h (inici 29 set.) 
Professor: Antonio Baza
8 sess. Preu: 79,57€ Amb suplement

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 po-
den donar més bon resultat.

AQUAREL·LA I PAISATGE

Dimarts de 10 a 12 h (8 sess. inici 9 oct.) 
Preu: 79,57€
Professora: Helena Basagañas
Aprendrem a mirar i interpretar el paisat-
ge 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 a 12 h (8 sess. inici 4 oct.) 
Preu: 79,57€
Professora: Úrsula Uriach
Aprendrem tots els secrets, possibilitats 
i estratègies creatives de la tècnica de 
pintura a l’aigua per excel·lència. Cre-
arem composicions, atmosferes i con-
trastos 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 8 
oct.) Preu: 79,57€
Professor: Xavier Moreno
Pas a pas ens endinsarem en la tècnica 
de la pintura a l’oli descobrint la impor-
tància 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 8 
oct.) 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, millo-
rar 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 10 
oct.) Preu: 79,57€ Amb suplement
Professora: Mariona Millà
A partir de les bases acadèmiques 
cercarem el caràcter més profund de 
les emocions humanes reflectides en 
el rostre. Aprendrem les tècniques que 
permeten dotar d’expressió un retrat.

ANATOMIA HUMANA: EL NU

Dimecres de 12 a 14 h (8 sess. inici 10 
oct.) Preu: 79,57€ Amb suplement
Professora: Mariona Millà
Taller pràctic on ens centrarem en el co-
neixement del cos humà, des del punt 
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de vista artístic i anatòmic. Intentarem 
copsar tota la força, expressivitat i sen-
sibilitat que es pot trobar en el cos nu.

PINTURA JAPONESA. SUMI-E

Dimecres de 17 a 19 h (8 sess. inici 10 
oct.) Preu: 79,57€ Amb suplement
Professora: Anna M. Llagostera
El sumi-e es caracteritza pel seu traç di-
recte i encertat, de no retoc. Aprendrem 
aquesta tècnica a través de la modula-
ció del pinzell i les diferents pinzellades, 
la preparació de la tinta i l’aplicació de 
l’aiguada en color sobre el paper d’ar-
ròs. 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

Dilluns de 10 a 12 h (8 sess. inici 8 oct.) 
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’ar-
tista. Utilitzarem plantes, dibuixos, foto-
grafies i objectes. 

CAL·LIGRAFIA I LETTERING: 
ESCRIPTURA CAROLÍNGIA

Dimarts de 19 a 21 h (8 sess. inici 9 oct.) 
Preu: 79,57€
Professor: Javier Porras
Redescobrirem l’escriptura carolíngia 
fent una síntesi de les seves formes 
històriques per aconseguir aplicacions 
més actuals. D’altra banda, tractarem 
de dotar aquesta escriptura d’un toc 
més personal i expressiu jugant amb les 
seves proporcions i acabats. El material 
anirà a càrrec dels participants.

DISSENY I HANDMADE

L’ART D’ENQUADERNAR 
LLIBRES

Dijous de 10 a 12 h (8 sess. inici 4 oct.) 
Preu: 79,57€
Professora: Roberta Bridda
Aprendrem a enquadernar llibres amb 
diferents tècniques de cosits i plegats 
i descobrirem com fer carpetes i cai-
xes. Treballarem amb tipologies d’en-
quadernació diferents en cada sessió: 
llibres cosits amb tapa dura, desplega-
bles, enquadernació japonesa, copta, 
belga, etc. El material anirà a càrrec 
dels participants.

TALLER DE POP-UP

Dijous de 19 a 21 h (4 sess. inici 4 oct.) 
Preu: 39,78€
Professores de Doublebrain.com
Deixa’t sorprendre amb totes les pos-
sibilitats que ofereix el paper per crear 
figures tridimensionals i dinàmiques 
mitjançant tècniques de plegatge. Ens 
aproparem al món del pop-up, apren-
drem tècniques senzilles a l’abast de 
tothom i desenvoluparem la nostra cre-
ativitat. El material anirà a càrrec dels 
participants

TRANSFERÈNCIA D’IMATGES
Dijous de 19 a 21 h (4 sess. inici 8 nov.) 
Preu: 39,78€ Amb suplement
Professora: Alejandra Morales
Vols tenir un bon record o fer un regal 
especial? Transfereix les teves fotogra-
fies en diversos suports com roba, cera 
i suro i aconsegueix peces decoratives i 
creatives originals. 

CHALK PAINT: REDECORA I 
RECICLA
Divendres de 17 a 19 h (4 sess. inici 28 
set.) 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 em-
primar. Dóna un aire nou als teus mobles!

PER NADAL, REGALA 
HANDMADE!  N
Divendres de 17 a 19 h (4 sess. inici 9 
nov.) Preu: 39,78€ Amb suplement
Professora: Marta Pallarès
Un taller original per crear els teus re-
gals, guarniments i embolcalls nada-
lencs 100% personalitzats, d’una forma 
fàcil i divertida, amb materials senzills 
que podem trobar per casa. Una bona 
manera d’estalviar i aconseguir regals 
amb molta personalitat!

TALLER DE COSTURA CREATIVA
Dijous de 17 a 19 h (8 sess. inici 4 oct.) 
Preu: 79,57€
Professora: Marisol Saavedra
Realitzarem un projecte molt complet 
i pràctic: confeccionarem una bossa 
ideal per anar al gimnàs o una motxilla 
versàtil amb nanses regulables. Són ne-
cessaris coneixements bàsics de cos-
tura a màquina (enfilat, costura recta i 
ziga zaga). El material anirà a càrrec dels 
participants.

CONFECCIONA EL TEU ABRIC N
Dijous de 19 a 21 h (8 sess. inici 4 oct.) 
Preu: 79,57€
Professora: Marisol Saavedra
En aquest taller aprendràs a confec-
cionar un abric estil capa amb màniga 
raglan, butxaques i folre. Amb el patró 
que farem servir es podrà seleccionar 
talla i adaptar el llarg desitjat. Són ne-
cessaris coneixements bàsics de cos-
tura a màquina (enfilat, costura recta, 
ziga zaga.) El material anirà a càrrec dels 
participants.

TÈCNIQUES APLICADES A LA 
BIJUTERIA
Dilluns de 17 a 19 h (8 sess. inici 8 oct.) 
Preu: 79,57€ Amb suplement
Professora: Berta Ribalta
Coneixerem les eines bàsiques i els 
materials necessaris per crear bijuteria 
artesanal. Realitzarem diferents enfi-
lats 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.
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JOIERIA A LA CERA PERDUDA

Dimecres de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 3 
oct.) 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 tècnica 
bàsica que permet crear peces sense 
disposar de la maquinària que exigeix la 
joieria. Les composicions en cera s’hau-
ran de dur a fondre per obtenir les peces 
en metall. Foneria no inclosa en el preu 
del suplement.

JOIERIA AMB VIDRE  N
Dimarts de 16.30 a 18.30 h (4 sess. inici 6 
nov.) Preu: 39,78€ Amb suplement
Professora: Emma Sánchez
Aprendrem a tallar vidre, decorar, dis-
senyar i fabricar petites joies: penjolls, 
arracades i anells. Treballarem bàsica-
ment amb vidre de Murano que es ter-
mofusionarà. Posteriorment ensenya-
rem a muntar les peces i a integrar-les 
amb altres granadures.

JARDINERIA CREATIVA:  
JARDINS AERIS  N
Dimarts de 16.30 a 18.30 h (4 sess. inici 9 
oct.) Preu: 39,78€ Amb suplement
Professores de Les marietes pai-
satgisme
Elaborarem creacions vegetals pensa-
des per penjar en el teu racó de casa 
preferit. Ensenyarem com aplicar tècni-
ques artístiques sobre diferents materi-
als, manipularem flors, plantes, molsa, 
substrat... i oferirem diverses possibili-
tats perquè cada participant personalit-
zi els seus treballs. 

INTRODUCCIÓ A L’INTERIORISME. 
CREACIÓ D’AMBIENTS

Dimecres de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 3 
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Mar Esplà
Coneixerem les pautes bàsiques d’inte-
riorisme per renovar el nostre habitatge 
o l’oficina. Obtindrem criteris per realit-
zar un bon projecte d’ambientació inte-
rior, cercarem inspiracions i mètode per 
treballar amb la capacitat que té l’espai 
per transmetre emocions.

COSMÈTICA NATURAL

Dimarts de 10 a 12 h (8 sess. inici 9 oct.) 
Preu: 79,57€ Amb suplement
Professora: Urvashi Bailo
Elaborarem de forma molt fàcil i creativa 
diferents tipus de cosmètics naturals: 
cremes i emulsions, tònics, desodo-
rants, dentifricis, xampú, gel de bany... 
Aprendrem a personalitzar-los i adap-
tar-los per a cada tipus de pell. Totes 
les fórmules les farem íntegrament amb 
ingredients naturals i ecològics: plan-
tes medicinals, olis essencials, argiles, 
mantegues vegetals, aloe....

IDIOMES

CONVERSA EN ANGLÈS 
Nivell bàsic
Dilluns de 12 a 13.30 h (inici 1 oct.) 
Divendres de 18.30 a 20 h (inici 28 set.) 
Professora: Henny Canova
Nivell mitjà
Dimarts de 10 a 11.30 h (inici 2 oct.) 
Professor: Mark Santry
Dimecres de 18 a 19.30 h (inici 3 oct.) 
Professora: Lilith Wood

Nivell avançat
Dilluns de 20 a 21.30 h (inici 1 oct.) 
Professora: Lilith Wood
Dimarts de 11.30 a 13 h (2 oct.) 
Professora: Rachel Thew
10 sess. Preu: 74,60€
Posarem en pràctica els coneixements 
d’anglès a partir de situacions diferents i 
millorarem la pronunciació, la gramàtica 
i l’expressió.

TEA AND ENGLISH

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

CONVERSA EN FRANCÈS
Nivell bàsic
Dijous de 10 a 11.30 h (inici 27 set.) 
Nivell mitjà
Dilluns de 17 a 18.30 h (inici 1 oct.) 
Dimarts de 10 a 11.30 h (inici 2 oct.) 
Professor: Olivier Décriaud
10 sess. Preu: 74,60€
Practicarem la llengua francesa amb 
converses al voltant de la vida quotidia-
na o la societat actual i al mateix temps 
revisarem els nostres coneixements de 
gramàtica i expressió, tot millorant la 
nostra pronunciació.

PARLIAMO ITALIANO  N
Dijous de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 27 
set.) Preu: 74,60€
Professora: Laura Valentini
Viatjarem per la cultura italiana a través 
de la història, les tradicions i l’actualitat 
de les principals ciutats italianes. Prac-
ticarem tot parlant l’idioma i adquirirem 
nou vocabulari. Cal tenir coneixements 
bàsics de l’idioma. 

GASTRONOMIA

FONAMENTS DE LA CUINA

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

CUINA RÀPIDA I FÀCIL

Dimarts de 14 a 16 h (7 sess. inici 9 oct.) 
Preu: 69,62€ Amb suplement
Professor: Pepe Petrus
Tens poc temps per cuinar, però no vols 
renunciar a menjar bé? Aprendrem re-
ceptes senzilles i ràpides perquè puguis 
preparar les teves carmanyoles per al 
dia a dia. Una cuina variada i fàcil on co-
neixerem noves preparacions i farem ús 
de la imaginació.

CUINA PER A CONVIDATS

Dijous de 12 a 14 h (7 sess. inici 4 oct.) 
Preu: 69,62€ Amb suplement
Professora: Ana Pérez
Farem receptes de fàcil elaboració, però 
amb un toc sofisticat perquè puguis sor-
prendre 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 tècni-
ques bàsiques de la cuina actual.

CUINA BASCA

Dilluns de 17 a 19 h (7 sess. inici 8 oct.) 
Preu: 69,62€ Amb suplement
Professor: Diego Molina
Ens endinsarem en el receptari més 
tradicional de la cuina basca, digne de 
les societats gastronòmiques amb més 
història: bacallà al pil pil, pollastre amb 
piperrada, kokotxas de bacallà a la bil-
baína, conill “Euskal untxia”, pebrots del 
piquillo farcits de lluç i salsa a la biscaï-
na... seran alguns dels plats que apren-
drem a preparar.

CUINA CATALANA RENOVADA

Dimecres de 12 a 14 h (7 sess. inici 10 
oct.) Preu: 69,62€ Amb suplement
Professor: Diego Molina
Descobrirem les receptes de sempre 
de la cuina catalana, però portades 
als fogons del segle XXI amb un toc de 
modernitat i de cuina d’autor: coca de 
recapte amb filet de sardina fumada i fa-
rigola, torradetes de santa Teresa amb 
salsa de taronja amarga, mar i muntanya 
de llamàntol i peus de porc...

CUINA DE TARDOR 

Dijous de 17 a 19 h (4 sess. inici 4 oct.) 
Preu: 39,78€ Amb suplement
Professora: Elisabeth Cuevas
Treurem partit als fruits i productes que 
podem trobar als mercats en aques-
ta època de l’any: carbassa, boniatos, 
bolets, castanyes, col o codony, entre 
d’altres, seran els absoluts protagonis-
tes d’alguns dels plats que prepararem. 

CUINA DE NADAL

Dijous de 17 a 19 h (4 sess. inici 8 nov.) 
Preu: 39,78€ Amb suplement
Professora: Elisabeth Cuevas
Vols triomfar com amfitrió en aquestes 
festes nadalenques? Farem aperitius, 

entrants i plats principals amb els in-
gredients més exquisits per crear un 
menú de Nadal que impressionarà els 
comensals.

RAMEN

Divendres de 18.30 a 21.30 h (2 sess. ini-
ci 19 oct.) Preu: 29,84€ Amb suplement
Professora: Anna Sastre
Aprendrem a elaborar diferents especi-
alitats com ara el ramen tradicional, on 
el brou és molt important, els yakisoba o 
fideus udon amb pollastre i verdures. Un 
taller per a autèntics amants de la cuina 
japonesa!

CUINA XINESA  N
Dilluns de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici 5 
nov.) Preu: 39,78€ Amb suplement
Professor de Clicàsia
Una part essencial de tota cultura és la 
cuina. Mentre aprenem una mica més 
sobre la cultura de la Xina, prepararem 
receptes de la seva cuina tradicional, 
caracteritzada per l’ús abundant del 
peix i pel cultiu d’arròs.

CUINA COREANA

Dilluns de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici 8 
oct.) Preu: 39,78€ Amb suplement
Professor de Clicàsia
Reconeguda internacionalment com 
una de les gastronomies més saluda-
bles del planeta, descobrirem la varietat 
i riquesa dels seus ingredients i la diver-
sitat de sabors que trobem en els plats 
més representatius com el bulgogi (ve-
della marinada amb salsa de soja) o el 
bibimbap (arròs barrejat amb verdures 
saltejades carn i ou fregit), entre d’altres.

CUINA TAILANDESA

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

CUINA VIETNAMITA

Dijous de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici 8 
nov.) Preu: 39,78€ Amb suplement
Professora: Agnés Dapère
La cuina vietnamita es caracteritza per 
un receptari de sabors equilibrats amb 
ingredients frescos, molt variats i amb 
poc greix. Descobrim els ingredients 
més típics com la salsa nuoc mam, les 
herbes aromàtiques i les diverses for-
mes d’utilitzar l’arròs per preparar plats 
exòtics i refrescants.

INDIAN STREET FOOD

Divendres de 18.30 a 21.30 h (2 sess. ini-
ci 28 set.) Preu: 29,84€ Amb suplement
Professora: Laxmi Chandumal de 
Clicàsia
Vine a gaudir dels plats més típics que 
es preparen als quioscs de menjar clan-
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destins de la ciutat de Bombai! Parathas, 
pakoras, rotlles de pa naan o de xapati i 
pani puri entre d’altres opcions. Espèci-
es, diversitat de sabors i exotisme!

SUSHI

Dimarts de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici 6 
nov.) 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.

GYOZAS I ALTRES CRESTES 
JAPONESES

Dimarts de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici 9 
oct.) Preu: 39,78€ Amb suplement
Professora: Miho Myata
Posarem al teu abast els secrets per 
cuinar les crestes japoneses que més 
triomfen! Des de com preparar la pas-
ta, la gran varietat de farcits, com donar 
forma i la seva cocció. T’atreveixes a 
provar-les?

CUINA VEGANA

Dijous de 14 a 16 h (7 sess. inici 4 oct) 
Preu: 69,62€ Amb suplement
Professora: Montse Medina
La cuina vegana ens ajuda a menjar 
d’una manera més saludable i fa que la 
nostra taula s’ompli de varietat, color, 
sabors i noves textures. Aprendrem a 
cuinar plats aptes per a vegans però al 
mateix temps deliciosos per a tothom.

XÚTNEIS, ENCURTITS I 
FERMENTATS  N
Dimarts de 17 a 19 h (4 sess. inici 9 oct.) 
Preu: 39,78€ Amb suplement
Professora: Muntsa Holgado
Un petit tast que ens permetrà conèi-
xer les tècniques de fermentació i de 
preparació de conserves per poder-les 
realitzar a casa nostra. Prepararem el 
kimchi, te fermentat kombutxa amb tan-
tes propietats beneficioses, xutnei de 
carbassa... Obtindrem delicioses elabo-
racions amb ingredients de temporada 
que seran un bon acompanyament dels 
nostres plats.

RECEPTES SORPRENENTS 
AMB CEREALS INTEGRALS I 
LLEGUMS

Dimarts de 17 a 19 h (4 sess. inici 6 nov.) 
Preu: 39,78€ Amb suplement
Professora: Simona Marinelli
Aprendrem quins són els llegums i ce-
reals que són més adients de cara la 
tardor. Mitjançant receptes originals i 
divertides veurem com podem fer-los 
interessants per a qui es resisteix a 
menjar-se’ls. Digestius i fàcils d’incor-
porar al nostre dia a dia.

MÉS PANS D’ARREU                 
DEL MÓN N
Divendres de 18.30 a 21.30 h (2 sess. ini-
ci 9 nov.) Preu: 29,84€ Amb suplement
Professora: Carmeta Comas
Un recorregut gastronòmic per l’univers 

del pa. Gaudirem preparant receptes 
originàries de diversos llocs del món 
que tenen com a base els mateixos in-
gredients (farina, aigua i llevat). Obtin-
drem així pans tan espectaculars com 
el makowiec de Polònia (pa dolç amb 
llavors de rosella), pa de ceba i cervesa 
d’Alemanya, brioix suïs, pa de sègol de 
Noruega...

REBOSTERIA D’AVUI I DE 
SEMPRE  N
Dijous de 9.30 a 11.30 h (7 sess. inici 11 
oct.) Preu: 69,62€ Amb suplement
Professora: Carmeta 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. 

DOLÇOS DE NADAL  N
Divendres de 18.30 a 21.30 h (2 sess. ini-
ci 23 nov.) Preu: 29,84€ Amb suplement
Professora: Carmeta Comas
Farem un petit recorregut per la rebos-
teria nadalenca d’arreu del món. Apren-
drem a preparar els baklava del Balcans, 
les galetes de jingebre specoloos, el tor-
tell de reis de casa nostra, els joulutorttu 
finaldesos i les galette de rois de Fran-
ça. Per tenir unes sobretaules dolces 
durant les dates nadalanques. 

INICIACIÓ AL TAST DE VINS

Dimecres de 18.30 a 20 h (8 sess. i una 
sortida. inici 10 oct.) Preu: 74,60€ 
Amb suplement
Professora: Rocío Sánchez
Ens aproparem al món del vi i la seva 
cultura: com s’elabora, quines són les 
varietats de raïm que l’originen, què s’ha 
de tenir en compte per valorar-lo, com 
es marida... I ho farem des del vessant 
més analític però lúdic a la vegada.

TAST I ELABORACIÓ DE 
CERVESES  N
Dissabte de 10.30 a 13.30 h (3 sess. inici 
10 nov.) Preu: 44,76 € Amb suplement
Professor: Enric Fabre
Una oportunitat per aprendre a produir a 
casa la nostra pròpia cervesa. Coneixe-
rem tots els ingredients que intervenen 
en l’elaboració, fases, temps, material 
necessari i consells.
Finalment podrem tastar la cervesa ela-
borada juntament amb d’altres cerveses 
i descobrir les qualitats que volen trans-
metre en cada varietat.

CÒCTELS INDISPENSABLES  N

Dimecres de 20 a 21.30 h (5 sess. inici 7 
nov.) Preu: 37,30€ Amb suplement
Professors: Flair Crew BCN
Coneixerem quins són els còctels que 
no poden faltar en la carta de tota bona 
cocteleria. Aprendrem les tècniques i 
els trucs perquè puguis preparar-los 
tu mateix i compartir-los amb els teus 
amics: gin tònic, mojito, vodka sour, dai-
quiri, entre d’altres!
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ITINERARIS 

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

ITINERARIS TEMÀTICS

VIC: DESCOBRIM EL NUCLI 
ANTIC

Dissabte 29 de setembre 
Professora: Alba Casarramona
Els plàcids carrers d’estructura medi-
eval del nucli històric apleguen tots els 
estils arquitectònics, des de l’època 
romana fins al Modernisme. Desco-
brirem alguns dels seus racons més 
emblemàtics i ens deixarem endur per 
la seva fascinant mescla de tradició i 
modernitat.

LA BARCELONA JUEVA D’ÈPOCA 
MEDIEVAL

Dissabte 10 de novembre
Professors de Món Barcino
Passejarem pels carrers del barri Gòtic 
que van formar part del Call Major i del 
Call Menor mentre comentem els punts 
més destacables per a la reconstruc-
ció de la Barcelona jueva durant l’edat 
mitjana.

MARIA AURÈLIA CAPMANY, 
L’ÈPOCA D’UNA DONA

Dissabte 10 de novembre
Professora: Maria Nunes
Per commemorar el centenari del seu 
naixement, us convidem a un itinera-
ri basat en la biografia, l’obra literària i 
el llegat cultural de Maria Aurèlia Cap-
many. L’Eixample, l’entorn de la Rambla, 
la plaça Reial, un passeig pels espais i 
l’època d’una dona. 

LA BARCELONA MAÇÒNICA

Dissabte 17 de novembre
Professor: Oleguer Biete
Passejarem pel barri Gòtic i la Ribera 
per descobrir alguns racons i elements 
que estan vinculats a la maçoneria. Par-
larem d’aquesta institució que ha do-
nat lloc a molta literatura i coneixerem 
alguns dels seus símbols i emblemes, 
com també els principis i valors que gui-
en aquesta institució.

130 ANYS DE L’EXPOSICIÓ 
UNIVERSAL DE 1888

Dissabte 17 de novembre
Professora: Meritxell Carreres 
d’AdaptamBCN
Barcelona va experimentar una sèrie de 
canvis urbanístics i va posar en marxa 
noves infraestructures i serveis que mi-
llorarien la vida de la ciutadania, al ma-
teix temps que donava una imatge de 
modernitat a ulls dels visitants.

RUTA MODERNISTA A CANET 
DE MAR

Dissabte 24 de novembre
Professora: Maria Valverdú de 
MateriaBCN 

Passejarem pel centre històric on tro-
barem moltes cases fetes construir pels 
indians que van tornar de les Amèri-
ques. També trobarem una història més 
antiga que ens parlarà del barri mariner 
del segle XV. Una visita per passar un 
matí entre història, modernisme, mar i 
muntanya. 

HOTELS EMBLEMÀTICS DE 
CIUTAT VELLA

Dissabte 24 de novembre
Professora: Alba Casaramona
Passejarem pel centre de Barcelona tot 
descobrint les històries que amaguen 
hotels com Le Meridien. Visitarem es-
pais desconeguts per la majoria dels 
barcelonins i tindrem l’opció d’entrar 
a la Fonda Espanya, amb una consu-
mició obligatòria que anirà a càrrec de 
l’alumnat.

LA CIUTAT D’HERMES

Dissabte 1 de desembre
Professor: Oleguer Biete
Hermes, missatger dels Déus Olímpics, 
està molt més relacionat amb Barcelo-
na del que imaginem. Força sovint el 
trobem en edificis i en mobiliari urbà 
barceloní on es representa la seva fi-
gura, amb els seus atributs i símbols. 
Descobrirem el perquè al llarg del cu-
riós itinerari.

L’EMERGÈNCIA SANITÀRIA A LA 
GUERRA CIVIL A BARCELONA

Dissabte 1 de desembre
Professor: Miquel Carandell
Veurem on es van instal·lar els hospitals 
provisionals, les innovacions mèdiques 
que es van implantar, les iniciatives de 
política de sanitat, els recursos davant 
els refugiats i l’exili. Una visió diferent de 
la guerra a la ciutat. 

EL MODERNISME A TERRASSA: 
LES MANIFESTACIONS 
ARTÍSTIQUES DE L’EXPLOSIÓ 
INDUSTRIAL

Dissabte 15 de desembre
Professora: Jordina Camarassa
Visitarem l’interior d’una de les joies 
més emblemàtiques del modernisme 
egarenc, la Casa Alegre de Sagrera, 
que ens permetrà copsar la mentalitat 
i l’estil de vida de tots aquells que van 
convertir la ciutat en un pol industrial 
de primer ordre.

ITINERARIS DE CIUTAT

LA MERCÈ, LA PATRONA DE LA 
CIUTAT DE BARCELONA 

Dissabte 29 de setembre
Professora: Carolina Chifoni
Coneixerem el vincle de la ciutat amb 
l’Ordre de la Mercè, des del segle XIII. 
Veurem l’antiga Basílica de la Mercè i 
els carrers i les places que l’envolten. 
Una oportunitat única per descobrir 
un dels barris més insòlits de la Bar-
celona antiga. 
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PETRAS ALBAS, EL RETIR D’UNA 
REINA

Dissabte 6 d’octubre 
Professora: Meritxell Carreres 
d’AdaptamBCN
El monestir de Pedralbes fou fundat 
l’any 1327 per la reina Elisenda de Mont-
cada. Aquesta ruta ens mostrarà 650 
anys ininterromputs de vida monàstica 
enmig de tots els fets històrics que van 
marcar el pols de la ciutat.

FORA LES QUINTES! LES 
PROTESTES VEÏNALS A GRÀCIA

Dissabte 6 d’octubre 
Professor: Pere Cowley
Descobrirem com s’ha anat formant al 
llarg de la seva història el caràcter gra-
cienc; què va passar quan l’any 1870 el 
govern central va decidir que un de cada 
cinc homes de Gràcia havia d’anar a la 
guerra o quan un segle més tard l’Ajun-
tament de Barcelona va decidir enderro-
car gran part del barri.

BAIXANT DE LA FONT DEL GAT. 
LES FONTS DEL POBLE SEC

Dissabte 20 d’octubre 
Professor: Pere Cowley
En aquesta ruta parlarem tant de la can-
çó com dels Jocs Olímpics. Coneixerem 
les fonts que hi havia a la falda de la 
muntanya de Montjuïc, tan populars en-
tre els habitants de la ciutat al segle XIX.

DESCOBERTA DEL BARRI DEL 
GUINARDÓ 

Dissabte 27 d’octubre 
Professora: Carolina Chifoni
El seu important passat agrícola és fàcil 
de copsar en la presència d’antics ma-
sos, com el Mas Guinardó, Can Planàs 
o la Torre Garcini. També visitarem els 
antics jardins com el Parc del Guinardó 
(1916-1920) segons el disseny d’en Jean 
C. Forestier. 

EL MERCAT DE SANT ANTONI

Dissabte 27 d’octubre
Professor: Oleguer Biete
Visitarem el recentment restaurat 
Mercat de Sant Antoni. Descobrirem 
la seva història i l’interessant passat 
d’aquest indret de Barcelona, on s’hi 
han trobat restes del baluard de Sant 
Antoni que formava part de l’antiga mu-
ralla de la ciutat. 

PASSEGEM PEL NUCLI HISTÒRIC 
D’HOSTAFRANCS O LA CREU 
COBERTA

Dijous 8 de novembre 
Professora: Carolina Chifoni
Passejarem pels carrers i les places de 
l’antic nucli d’Hostafrancs, també cone-
gut amb el nom de la Creu Coberta. Un 
antic nucli d’origen rural amb un passat 
industrial i obrer, encaixat entre l’Eixam-
ple i el poble de Sants. 

BARCELONA NOCTURNA I 
TERRORÍFICA

Divendres 16 de novembre de 19 a 21.30 h
Professor: Jorge Pisa
Recorrerem els racons més obscurs 
de la ciutat i per conèixer alguns dels 
episodis més dramàtics que han es-
devingut als seus vials. Reviurem una 
part d’aquesta història poc coneguda 
i esgarrifosa com els assassinats de la 
Vampira del Raval, els crims de l’Hos-
tal de la Flor del Lliri o l’obscura història 
dels templers.

DESCOBREIX LA CATEDRAL DE 
BARCELONA, MÉS ENLLÀ DEL 
GÒTIC

Dissabte 17 de novembre
Professora: Carolina Chifoni
Passejant per les naus, les capelles, el 
claustre, la cripta de Santa Eulàlia, el ter-
rat i els seus dos campanars, farem un 
recorregut històric que ens portarà des 
del segle XIII fins als nostres dies. L’ac-
cés al terrat requereix el pagament d’una 
entrada que anirà a càrrec dels usuaris. 

ITINERARIS DE NATURA

Per poder gaudir d’aquestes sortides 
és recomanable tenir un mínim de con-
dició física i anar equipat amb el mate-
rial adient. 

DE SITGES A VILANOVA

Dissabte 20 d’octubre de 10 a 13 h
Professor: Miquel Carandell de Fem 
Història
Des de l’estació de Sitges, tot seguint 
el GR-92, farem un recorregut que ens 
portarà fins a Vilanova. Al llarg de l’iti-
nerari passarem per una costa abrup-
ta plena de petites cales amagades i 
racons deserts fins a arribar a la platja 
del Far de Vilanova, on podrem agafar 
el tren de tornada. Dificultat baixa-mitja. 

DE L’OLIVERA AL MOLÍ

Dissabte 24 de novembre de 10 a 13 h
Professor: Xavier Foqué de Fem 
natura
Una passejada de dissabte pels entorns 
d’Olesa de Montserrat per conèixer 
de prop el cultiu de l’olivera i el procés 
d’elaboració d’oli. Visitarem un cap 
d’oliveres en ple treball de recollida del 
fruit i una premsa on podrem fer un tast 
de l’oli obtingut. Dificultat baixa.

A FONT DE LA BUDELLERA

Dissabte 15 de desembre de 10 a 13 h
Professor: Joan Soler de Roada
Des de l’abaixador de Vallvidrera co-
mencem el recorregut circular veient 
les fonts que envolten Vil·la Joana. Pu-
jant cap al centre d’informació del parc 
iniciarem el camí travessant boscos de 
pins, alzines i roures que ens portarà 
fins a la font de la Budellera. Ja de tor-
nada baixarem fins a l’església de Santa 
Maria de Vallvidrera. Dificultat baixa. El 
pendent no és molt pronunciat, per bé 
que hi ha algunes pujades i aquestes 
són llargues.
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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

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 accessible

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

MAPA

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem 
que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments, 
locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió 
de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. Podeu exercitar els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: 
Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret RGPD.
L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Lúdic 3 S.C.C.L i el seu delegat 
de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Lúdic 3 S.C.C.L c. Diputació 185, 
pral. 1a. 08011 de Barcelona. ludic3@ludic3.cat.

Districte de
l’Eixample
facebook.com/casaelizalde


