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De setembre a desembre de 2016
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Dóna la benvinguda a un nou curs amb més reptes, motivacions, ganes d’aprendre i compartir.
Endinsa’t en l’actualitat política i social, gaudeix del que
més t’agrada o descobreix noves passions amb l’ampli
ventall de tallers que hem preparat per a tu.
No perdis l’oportunitat, acompanya’ns en aquest viatge
apassionant!

INSCRIPCIONS ALS TALLERS I ITINERARIS

Al centre, del 5 al 21 de setembre, de dilluns a divendres
de 9 a 20 h
Per internet, a partir del 5 de setembre a les 9 h a www.
casaelizalde.com
A l’Oficina Tiquet Rambles. Palau de la Virreina (La Rambla, 99) de dilluns a diumenge de 10 a 20.30h
• Per a totes les activitats les places són limitades.
• El pagament del taller es podrà realitzar en efectiu o amb targeta.
• El suplement en concepte de material s’abonarà en efectiu el 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.
PROMOCIÓ

Els alumnes del trimestre en curs gaudiran d’un 20% de
descompte per fer-se socis del club TR3SC.
Més informació al tel. 902339033 o a www.tresc.cat/promo/centrescivics
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HUMANITATS
ACTUALITAT

POLÍTICA DE TOTS COLORS: LES
CLAUS DE L’ACTUALITAT
Dijous de 18.30 a 20h (10 sess. inici 29
set.) Preu: 74,60 €
Professor: Xavier Torrens
Quins escenaris es poden plantejar en el
procés català? Per què uns països fracassen i d’altres avancen? Com funcionen les eleccions i els partits? Per què
s’estén com una taca d’oli l’islamisme
gihadista? Donarem respostes a aquestes i d’altres qüestions utilitzant eines de
la ciència política.

EL MAPA POLÍTIC DEL MÓN:
L’AUGE DELS POPULISMES I
EL FUTUR DE LA INTEGRACIÓ
EUROPEA NOU
N
Dimarts de 18.30 a 20h (10 sess. inici 27
set.) Preu: 74,60 €
Professor: Albert Balada
Ens aproparem al fenomen dels populismes des d’una vessant política i
sociològica i revisarem algunes de les
polítiques actuals titllades de populistes. Analitzarem populismes d’arreu
d’Europa, que sota formes diverses fan
bandera d’ideologies al voltant de l’euroesceptisme, la immigració o el comunitarisme.

EL PODER DELS MITJANS O ELS
MITJANS DEL PODER? NOU N
Dilluns de 18 a 19.30h (10 sess. inici 26
set.) Preu: 74,60 € (dte. TR3SC)
Professor: Pedro Rothstein
Esbrinarem les relacions existents entre
els mitjans de comunicació i el món polític i social. Mitjançant l’anàlisi crítica de
l’actualitat i la teoria de les ciències polítiques, socials i comunicatives, reflexionarem sobre el poder, l’opinió pública
i la construcció i manipulació de relats
narratius de la realitat. Desvetllarem els
interessos amagats, les agendes ocultes i les pràctiques persuasives més habituals dels canals mediàtics.

PARLEM D’ECONOMIA I
SOCIETAT
Dijous de 18.30 a 20h (10 sess. inici 29
set.) Preu: 74,60 €
Professor: Vicenç Polo
Quin és el futur de l’economia catalana
i espanyola després de les eleccions?
I en un context europeu i global? Com
afectarà el Brexit a la Unió Europea?
Què és la Indústria 4.0? Partint de
l’actualitat econòmica, revisarem els
conceptes bàsics que articulen els sistemes econòmics per adquirir una visió
crítica de les diferents perspectives de
l’economia.
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UNA MIRADA FILOSÒFICA AL
MÓN D’AVUI NOU
N
Dijous de 18.30 a 20h (10 sess. inici 29
set.) Preu: 74,60 €
Professor: Joan Méndez Camarasa
de l’Ass. de Filosofia pràctica de
Catalunya
Tractarem en profunditat, i des d’una
perspectiva filosòfica, diferents àmbits
del nostre present, com el dret, la tecnociència, la política, l’economia, l’art, la
religió o l’esport. Farem servir els instruments propis de la filosofia: pensament
crític, diàleg amb la tradició, anàlisi racional, valoració de la solidesa argumental i detecció de fal·làcies lògiques per
tenir una visió crítica del món actual.

EL MÓN ÀRAB D’AVUI: CULTURA
I SOCIETAT NOU
N
Dimecres de 20 a 21.30h (10 sess. inici
28 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Nour Alchikh
Una introducció a les complexitats del
món àrab posant el focus en Síria. Examinarem la diversitat religiosa i ètnica,
els conflictes actuals i els canvis polítics. També ens ocuparem d’aspectes
tan rellevants com la situació de la dona,
el feminisme, els moviments populars,
les revoltes o el paper de la societat civil.
HISTÒRIA

GRANS JACIMENTS
ARQUEOLÒGICS: RECONSTRUÏM
EL NOSTRE PASSAT NOU
N
Dimarts de 17 a 18.30h (10 sess. inici 27
set.) Preu: 74,60 €
Professora: Irene Cordón
Localitzarem i estudiarem alguns dels
jaciments arqueològics més importants
del món, que ens han permès reconstruir
la història del nostre passat, com el monument megalític d’Stonhedge, la necròpolis de Saqqara, la ciutat de Pompeia
i la colònia grega i romana d’Empúries.

CIVILITZACIONS DE
L’ANTIGUITAT: MESOPOTÀMIANO
N
Dimecres de 18.30 a 20h (10 sess. inici
28 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Marisa Sánchez
Viatjarem al moment en que es van
començar a gestar les primeres grans
civilitzacions i veurem com varen néixer les primeres ciutats construïdes de
manera ordenada i planificada. Explicarem l’evolució de l’art mesopotàmic, des
dels sumeris passant pels accadis, els
neosumeris, els babilonis i els assiris.

L’ANTIC EGIPTE: DELS ORÍGENS
A L’IMPERI MITJÀ NOU
N
Dimarts de 18.30 a 20h (10 sess. inici 27
set.) Preu: 74,60 €
Professora: Irene Cordón
Ens endinsarem en la història de l’Egipte faraònic i farem un recorregut per les
primeres dinasties, ens aturarem en mo-

ments claus, com el de la construcció
de les piràmides, i analitzarem personatges tan interessants com Imhotep o
l’emblemàtic Quèops. També ens submergirem en la vida dels seus habitants i
farem un tast dels mites i llegendes.

L’EUROPA DE L’ANTIC RÈGIM:
UN CONTINENT D’IMPERIS
(1492-1789) NOU
N
Dilluns de 20 a 21.30h (10 sess. inici 26
set.) Preu: 74,60 €
Professor: Octavi Mallorquí de Fent
Història
Una societat desigual, una demografia esclatant, un poder autoritari, grans
descobriments, artistes inigualables,...
Gairebé tres segles d’aventura i èpica
on els protagonistes van ser els grans
imperis i els personatges genials. Coneixerem aquesta etapa tan important de la
història que ha condicionat per sempre
més l’esdevenir dels pobles europeus.

CATALUNYA I ESPANYA:
REPÚBLICA, GUERRA CIVIL I
DICTADURA NOU

N

Dimarts de 18.30 a 20h (10 sess. inici 27
set.) Preu: 74,60 €
Professor: Jordi Corominas
Analitzarem les relacions entre Catalunya i Espanya en uns anys convulsos,
des de l’època de la dictadura de Primo
de Rivera, que comptava amb la complicitat de la burgesia catalana, la Segona
República i els anys del president Macià. El cop d’estat de 1936 i la derrota
dels republicans van comportar l’inici de
dècades d’obscurantisme i repressió.

HISTÒRIA DEL SEGLE XX:
DE LA PRIMERA GUERRA
MUNDIAL A LA GRAN
DEPRESSIÓ (1914-1929) NOU

N

Dimarts de 17 a 18.30h (10 sess. inici 27
set.) Preu: 74,60 €
Professor: David González
Després del triomf del capitalisme i el
model de societat burgesa, els nous esquemes trontollaran amb conflictes com
la Primera Guerra Mundial, la Revolució
russa, el feixisme o el Crac de 1929. Reflexionarem sobre les claus per entendre millor aquests episodis cabdals del
segle XX.

HISTÒRIA DEL MÓN
CONTEMPORANI: DEL MAIG DEL
68 A LA PERESTROIKA NOU N
Dijous de 11.30 a 13h (10 sess. inici 29
set.) Preu: 74,60 €
Professor: Jordi Corominas
Els darrers anys 60 acaben amb la dècada de la felicitat, donant pas a un món
que anirà configurant el present. La crisi
del petroli, el desmantellament de la indústria tradicional i la transformació de
la Guerra Freda amb l’arribada al poder
de Reagan i Gorbachov configuraran
l’imprevisible final del segle XX.

HISTÒRIA DE BARCELONA:
DE L’ORIGEN ROMÀ A
L’ESPLENDOR MEDIEVAL NOUN
Dimarts de 10 a 11.30h (6 sess. i 4 sortides, inici 27 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Joan Ivern
Descobrirem la història de la ciutat a
partir de l’anàlisi de les seves manifestacions artístiques, des de la fundació
com a ciutat romana fins a la transformació en capital medieval. Es combinaran sessions teòriques amb visites i
itineraris. Les entrades aniran a càrrec
dels participants.

PASSEJADES PER BARCELONA
Dijous de 17.30 a 19.30h (7 sess. inici 6
oct.) Preu: 69,62 €
Professor: Jordi Corominas Julian
Passejarem per indrets de Barcelona
que ens permetran aprofundir en el coneixement de la seva història i la seva
arquitectura. Us proposem caminades
pel passeig de Gràcia, la Ciutadella, la
rambla de Catalunya, la Vila Olímpica i el
Guinardó per retrobar-nos amb el passat de la ciutat.

RACONS DE BARCELONA:
ELS GRANS CARRERS DE LA
CIUTAT NOU
N
Dimarts de 17 a 19h (7 sess. inici 4 oct.)
Preu: 69,62 €
Professor: Oleguer Biete de Fent
Història
Sovint hi ha racons, indrets, anècdotes
o elements que passen desapercebuts
per tots nosaltres, fins i tot en llocs ben
cèntrics i concorreguts de la nostra
ciutat. Ens proposem descobrir-los tot
passejant pels carrers més importants
de Barcelona, on podrem admirar un ric
patrimoni i moltes curiositats que ens
sorprendran.
ART I ARQUITECTURA

ART I HISTÒRIA: LA GRÈCIA
ANTIGA NOU

N

Divendres de 18.30 a 20h (10 sess. inici
30 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Laura Benguerel
Un recorregut per la Grècia antiga, des
de les civilitzacions pre-hel·lèniques de
l’Egeu (Creta i Micenes), fins les grans
etapes de l’evolució de l’art: l’època arcaica, el moment clàssic i l’època hel·
lenística. Les formes harmòniques i a la
mesura de l’home de l’art grec estableixen les bases del desenvolupament de
la plàstica del món occidental.

ISLAM: PENSAMENT, ART I
ARQUITECTURA NOU

N

Dimarts de 17 a 18.30h (10 sess. inici 4
oct.) Preu: 74,60 €
Professora: Carmina Vivas
A partir del segle VII una nova religió
irromp en l’àmbit mediterrani i amb ella
una nova forma de vida i pensament i un
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art ple de fantasia i espiritualitat. Estudiarem la seva expansió des d’Aràbia a
la Península Ibèrica i des del Golf Pèrsic
a l’Índia. Ens fixarem en obres tan interessants com la mesquita de Còrdova,
l’Alhambra, la mesquita d’Isphahan o el
Taj-Mahal.

EL SEGLE XVII, L’ÈPOCA DELS
GRANS MESTRES NOU
N
Dilluns de 10.30 a 12h (10 sess. inici 26
set.) Preu: 74,60 €
Professora: Laura Benguerel
A l’època del barroc hi va haver una
gran diversitat d’escoles i estils. Com en
l’arquitectura i l’escultura, la pintura barroca aviat va aconseguir un gran desenvolupament a la Itàlia del sis-cents,
especialment a la ciutat de Roma. L’expansió del barroc generarà el conegut
segle d’or de la pintura espanyola.

ART I HISTÒRIA: L’ESPANYA DEL
SEGLE XVII NOU
N
Divendres de 17 a 18.30h (10 sess. inici
30 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Laura Benguerel
La crisi social en què es troba immersa
l’Espanya del segle XVII, amb greus epidèmies, fam i carestia, contrasta amb
l’opulència de les corts absolutistes
que convertiran la pintura en un referent
mundial. Conegut com el segle d’or, és
el moment del gran apogeu de l’art barroc espanyol, amb autors com Zurbarán,
Velázquez, Alonso Cano, Ribera i Murillo.

tir dels anys 80 del segle XX i posarem
especial atenció en el panorama artístic
de l’àmbit català. Coneixerem el context cultural, polític, filosòfic i social que
acompanya moviments i tendències
artístiques. També comentarem l’actualitat de l’art i realitzarem trobades amb
artistes i agents culturals.

GRANS PERSONATGES DE L’ART
I LA HISTÒRIA
Dijous de 18.30 a 20h (7 sess. i 3 sortides, inici 29 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Laura Benguerel
Seleccionarem personatges fascinants,
que han marcat el transcurs de la història o han estat els artífexs de les grans
fites artístiques de la humanitat. Les
biografies d’aquests personatges ens
ajudaran a entendre processos històrics
i artístics amb més profunditat. Les entrades aniran a càrrec dels participants.

HISTÒRIA DE LA BELLESA:
DEL MÓN CLÀSSIC A L’EDAT
MITJANA NOU

N

Dijous de 17 a 18.30h (10 sess. inici 29
set.) Preu: 74,60 €
Professora: Anna Pou
Què era la bellesa per als grecs? I per
als pintors del romànic? Per què l’arquitectura de les catedrals gòtiques
corresponia a harmonies musicals? Estudiarem l’evolució de la idea de bellesa
a través de l’art, la literatura, la filosofia
i la música.

LA PINTURA IMPRESSIONISTANO
N

ART I MITOLOGIA NOU

Dilluns de 17 a 18.30h (10 sess. inici 3
oct.) Preu: 74,60 €
Professora: Carmina Vivas
A finals del segle XIX es van produir
grans canvis en la història de la pintura.
Aquells artistes anomenats despectivament “impressionistes” van crear una
nova teoria del color i van saber plasmar
la llum i la natura d’una forma totalment
nova. Gaudirem del seu llegat i descobrirem què va suposar en el seu moment
aquesta revolució tècnica i estètica.

Dimecres de 12 a 13.30h (10 sess. inici
28 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Carmina Vivas
Per als amants de l’art és imprescindible
el coneixement de la mitologia grecoromana. La seva simbologia és clau per
entendre bona part de la plàstica occidental. Estudiarem els principals mites
i llegendes i veurem com s’han representat artísticament en diferents estils
i períodes.

MANIFESTACIONS ARTÍSTIQUES
DEL SEGLE XX: DE LES
PRIMERES AVANTGUARDES AL
PERÍODE D’ENTREGUERRES NO
N
Dijous de 10 a 11.30h (9 sess. i 1 sortida,
inici 29 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Joan Ivern
Coneixerem els primers moviments
d’avantguarda des dels orígens fins als
anys posteriors a la Gran Guerra. Parlarem sobre els manifestos fundacionals,
descobrirem els artistes i col·lectius i
analitzarem les seves produccions artístiques.

LES TENDÈNCIES DE L’ART
ACTUAL
Dimecres de 18.30 a 20h (8 sess. i 2 sortides, inici 28 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Joan Ivern
Resseguirem els camins de l’art a par6

ART I SIMBOLISME: GRANS
TEMES DE L’ART NOU

N

N

Dilluns de 18.30 a 20h (10 sess. inici 26
set.) Preu: 74,60 €
Professora: Tània Alba
Molts cops les representacions artístiques amaguen lectures profundes que
no són evidents en la primera aproximació a l’obra d’art. Aprendrem a interpretar l’art de diferents èpoques a través de
les claus iconogràfiques que trobarem
en el context cultural, social, religiós i
polític on es va crear l’obra.

COM LLEGIR UN QUADRE
Dimecres de 18.30 a 20h (10 sess. inici
28 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Mariona Millà Salinas
Un viatge per la pintura per aprendre a
interpretar les obres d’art, valorar-les i
gaudir-ne. Analitzarem les tècniques,
les formes, els símbols i els temes

d’obres d’època antiga i moderna, amb
una visió que parteix de la pràctica artística.

L’ART DE MIRAR: HISTÒRIA DE
LA FOTOGRAFIA NOU
N
Dimarts de 18.30 a 20h (10 sess. inici 27
set.) Preu: 74,60 €
Professora: Noelia Pérez
Avui en dia la fotografia viu un moment
dolç, amb un gran nombre d’exposicions, festivals i publicacions. Farem un
recorregut per la història de la fotografia, analitzant els diferents períodes i estils, les aportacions de grans fotògrafs i,
en general, les claus que han transportat la fotografia fins el panorama actual.

VIATGI A LES PROPERES
EXPOSICIONS
Dimarts de 10 a 12h (inici 4 oct.)
Dimecres de 10 a 12h (inici 5 oct.)
Divendres de 10 a 12h (inici 7 oct.)
Divendres de 17 a 19h (inici 7 oct.)
Professora: Pilar Rueda Gallardo
Dimarts de 17 a 19h (inici 4 oct.)
Dimecres de 17 a 19h (inici 5 oct.)
Professora: Jordina Camarasa
Dimarts de 11 a 13h (inici 4 oct.)
Dijous de 10 a 12h (inici 6 oct.)
Professora: Gemma Rovira
Dijous de 17 a 19h (inici 6 oct.)
Professora: Carmina Vivas
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.
FILOSOFIA I ANTROPOLOGIA

LLEGIR FILOSOFIA: DE PLATÓ A
KUHN NOU
N
Dilluns de 17 a 18.30h (10 sess. inici 26
set.) Preu: 74,60 €
Professor: Joan Méndez Camarasa de
l’Ass. de filosofia pràctica de Catalunya
Llegirem, reflexionarem i dialogarem
sobre els conceptes fonamentals que
podem trobar en els textos més importants de la història del pensament. L’objectiu és oferir les claus interpretatives
que ens permetran conèixer els grans
temes que ha tractat la filosofia al llarg
del temps.

ATREVIR-SE A PENSAR,
ATREVIR-SE A ACTUAR
Dimarts de 10 a 11.30h (10 sess. inici 27
set.) Preu: 74,60 €
Professora: Laura Benítez d’ AEF-UAB
Per pensar i actuar necessitem qüestionar el que sabem. No tant per reformular les preguntes sinó per trobar noves
preguntes per aproximar-nos tant als
nous com als antics reptes del pensament partint de qüestions quotidianes
de gran rellevància.

HISTÒRIA DE LES IDEES
FILOSÒFIQUES: ORÍGENS DEL
PENSAMENT NOU
N
Dimecres de 10 a 11.30h (10 sess. inici
28 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Loredana Niculet
d’ AEF-UAB
En la història de la filosofia hi ha un nucli
de problemes al voltant del qual gira el
debat filosòfic. Des del nostre present,
marcat per la crisi dels fonaments, revisarem aquelles idees filosòfiques,
nocions, reflexions i coneixements que
han assentat la base de la nostra cultura, així com les figures clau que les han
desenvolupat i difós.

GRANS TEMES DE LA
FILOSOFIA: DEL SUBJECTE A LA
IDEA DEL JO NOU
N
Dilluns de 18.30 a 20h (10 sess. inici 26
set.) Preu: 74,60 €
Professor: Juan Miguel Garcia
Què és el subjecte? Com ens hem pensat a nosaltres mateixos al llarg de la
història? Aquestes preguntes són centrals en la filosofia de tots els temps.
Exposarem i debatrem els plantejaments generals de la història de la filosofia respecte a la concepció de l’ésser
humà. De la mà d’autors com Plató,
Descartes, Kant, Nietzsche, Derrida o
Byunh-Chul Han, pensarem quin espai
ocupen la subjectivitat i la nostra llibertat avui dia.

ART I NIHILISME: 100 ANYS DEL
NAIXEMENT DEL DADAISME NOU
N
Dimarts de 17 a 18.30h (10 sess. inici 27
set.) Preu: 74,60 €
Professora: Loredana Niculet
d’AEF-UAB
Com hagués estat el segle XX sense el
dadaisme? És part del passat o segueix
vigent? En què destaca el dadaisme si
el comparem amb altres avantguardes?
Abordarem aquests i altres interrogants
en un taller que pretén analitzar els orígens del dadaisme, la seva evolució, els
principals promotors i la seva influència
en l’art modern i contemporani.

PENSAR L’ÉSSER HUMÀ.
ANTROPOLOGIA SOCIAL I
CULTURAL NOU

N

Dijous de 20 a 21.30h (10 sess. inici 29
set.) Preu: 74,60 €
Professor per determinar
L’antropologia aporta les claus per entendre els grups humans, la seva organització social, les creences i les pautes
culturals. Abordarem els principals objectes d’estudi de la disciplina a partir
de la metodologia de l’antropologia
visual, és a dir, a partir de les produccions gràfiques sorgides de les cultures
estudiades.
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LITERATURA

CINEMA

TEXTOS IMPRESCINDIBLES DE
LA LITERATURA UNIVERSAL

OBRES MESTRES DE LA
HISTÒRIA DEL CINEMA

Dimarts de 10 a 11.30h (10 sess. inici 27
set.) Preu: 74,60 €
Professora: Margarida Codina
Un recorregut per la història de la literatura a través dels textos més rellevants.
Des de la literatura occidental com a
punt de partida, es farà esment també
de les obres que, procedents d’altres
cultures, han tingut un paper essencial
a l’hora de configurar la tradició occidental.

LES GRANS NOVEL·LES DE TOTS
ELS TEMPS
Dimarts de 10.30 a 12h (10 sess. inici 27
set.) Preu: 74,60 €
Professora: Mireia Companys
Analitzarem i comentarem algunes de
les millors novel·les de la literatura universal per gaudir del plaer de la lectura,
compartir les emocions que susciten i
descobrir els recursos narratius i el context que les sustenten.

EL MÓN AL VOLTANT DE
CINC NOVEL·LES. NARRATIVA
CONTEMPORÀNIA NOU
N
Dimecres de 18.30 a 20h (10 sess. inici
28 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Lluís-Anton Baulenas
A través de l’estudi de cinc novel·les
contemporànies, comprovarem com,
en determinades ocasions, la narrativa
prolonga en el temps el seu potencial
gràcies a l’efecte mirall: realitats creatives que poden aplicar-se gairebé punt
per punt a l’actualitat.

LA GRAN NOVEL·LA AMERICANA
DEL SEGLE XX NOU
N
Dimarts de 20 a 21.30h (10 sess. inici 27
set.) Preu: 74,60 €
Professor: Ricardo Baixeras
La història de la novel·la als Estats Units
és fascinant. A partir de la lectura d’algunes de les ficcions americanes més
importants del segle XX, descobrirem
la construcció del mite de la gran novel·
la americana.

TEATRE OFFSIDE: AUTORS
TEATRALS QUE HAN TRENCAT
ESQUEMES NOU
N
Dimarts de 17 a 18.30h (10 sess. inici 27
set.) Preu: 74,60 €
Professora: M. Lluïsa Gasulla
Més enllà de les línies tòpiques i típiques del text teatral, gaudirem amb tres
autors que fugen del teatre habitual per
acostar-se al concepte de metateatre
de Luigi Pirandello, al teatre que inclou
tècniques de la novel·la de Max Aub i a
la sàtira política de Dario Fo.
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Dilluns de 19.30 a 21h (10 sess. inici 26
set.) Preu: 74,60 €
Professor: Julio Lamaña de la FCCC
Visionarem cinc films fonamentals de la
història del cinema i els comentarem a
classe després d’una breu introducció
sobre alguns aspectes tècnics, de llenguatge i formals que ens serviran com a
clau de lectura.

ANÀLISI I CRÍTICA
CINEMATOGRÀFICA
Dimecres de 17 a 18.30h (10 sess. inici
28 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Enric Ros
Recorrerem alguns dels grans moments
de la història del cinema debatent l’estil,
el llenguatge cinematogràfic, els significats i la simbologia d’autors tan diversos com Tim Burton, Howard Hawks,
Michael Mann o Roberto Rossellini.
Analitzarem el cinema de països, èpoques i gèneres ben diversos.

L’EDAT D’OR DEL HOLLYWOOD
CLÀSSIC NOU
N
Dimarts de 18.30 a 20h (10 sess. inici 27
set.) Preu: 74,60 €
Professora: Judit Vives
Des dels anys 30 fins a finals dels 50 el
cinema de Hollywood va viure l’època
de màxim esplendor. Es consolida un
sistema de producció, un star system i
una manera d’explicar històries. Aprofundirem aquesta època fascinant a
partir dels grans noms, els títols de referència i els moments claus que ens
ajudaran a reinterpretar la història del
cinema i resseguir la seva influència en
el cinema dels nostres dies.

ELS OFICIS CINEMATOGRÀFICS
Dijous de 18.30 a 20h (10 sess. inici 29
set.) Preu: 74,60 €
Professor: Alexis Racionero
Vols aprendre com es fan les pel·lícules
i conèixer els principals oficis cinematogràfics? Ens centrarem en les figures del
sonidista i del compositor de la banda
sonora o film scoring i analitzarem tipologies de so i aspectes de postproducció. Durant les sessions estudiarem
exemples com Tiburón, French Connection, Salvar al soldado Ryan, El club de
la lucha o Alien.

GÈNERES CINEMATOGRÀFICS:
EL CINEMA NEGRE NOU
N
Dijous de 11.30 a 13h (10 sess. inici 29
set.) Preu: 74,60 €
Professor: Enric Ros
Inspirant-se en les novel·les “de quiosc”
de Chandler o Hammett, Hollywood va
produir, a partir de la Gran Depressió,
obres mestres del cinema negre. Aquest
gènere expressava les turbulències socials i polítiques del seu temps mitjan-

çant una estètica que trobava les arrels
en l’expressionisme. Estudiarem les diferents tendències del gènere i les grans
obres, des del cinema de gàngsters al
neo-noir contemporani.

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

ELS SECRETS DE LA MÚSICA
Dijous de 17 a 18.30h (10 sess. inici 29
set.) Preu: 74,60 €
Professora: Rosa M. Ortega de Fent
Història
La música forma part de les nostres vides. No es veu, no es pot tocar, no ocupa espai i tanmateix el seu poder d’emocionar-nos o commoure’ns és il·limitat.
Però què és la música? Mitjançant audicions aprendrem a descobrir la música i
els seus secrets.

APROXIMACIÓ AL MÓN DE LA
MÚSICA
Dijous de 10 a 11.30h (10 sess. inici 29
set.) Preu: 74,60 €
Professor: Francesc Conesa
Una panoràmica dels aspectes fonamentals de la música: els estils i períodes històrics, els grans compositors, les
grans obres des de Bach fins a la música de cinema, passant per les simfonies
de Beethoven o les òperes de Mozart.

HISTÒRIA DE LA MÚSICA: DEL
CANT GREGORIÀ AL BARROC
Dimecres de 20 a 21.30h (9 sess. inici 19
oct.) Preu: 67,14 €
Professor: Joan Vives
Un recorregut per la història de la música,
des de la monodia i la polifonia medievals,
les escoles polifòniques europees del
Renaixement fins al gran moment del barroc amb l’òpera i la música instrumental.

ENTENDRE L’ÒPERA
Dilluns de 20 a 21.30h (10 sess. inici 26
set.) Preu: 74,60 €
Professor: Francesc Conesa
Un viatge fascinant per l’òpera a través
d’obres mestres del gènere. Coneixerem les claus per comprendre l’òpera i
gaudir-ne plenament. La selecció inclou
algunes de les peces programades a la
temporada del Liceu.
CIÈNCIA I TECNOLOGIA
HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA

HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA:
10 IDEES QUE HAN CANVIAT EL
MÓN NOU
N
Dijous de 17 a 18.30h (10 sess. inici 29
set.) Preu: 74,60 €
Professor: Toni Pou d’Eduscopi
La ciència és una de les grans construccions de la humanitat, amb continguts
de profunditat i estètica al mateix nivell
que altres manifestacions culturals com
la literatura, la música o el cinema. Analitzarem i entendrem la base d’algunes
de les idees científiques que històricament han implicat canvis profunds tant
en la societat com en la nostra manera
de veure el món.
TECNOLOGIA

INICIACIÓ A LA ROBÒTICA NOU
N
Dimecres de 18 a 19.30h (10 sess. inici
28 set.) Preu: 74,60 € Amb suplement
Professor d’Austel, Robòtica Educativa
Ens endinsarem en un dels camps més
apassionants de l’enginyeria: la robòtica. A partir d’uns conceptes bàsics, uns
coneixements senzills de programació,
muntatge i funcionament de sensors,
podrem crear autèntics robots amb funcions sorprenents. Aconseguirem que
el que passi a la pantalla també passi
sobre la taula a partir d’una eina de programació molt intuïtiva. Perquè crear
robots no té edat!
NEUROCIÈNCIA

HISTÒRIA DEL JAZZ: DELS
ORÍGENS A LES BIG BANDS NOU
N

NEUROCIÈNCIA:
EL CONEIXEMENT DEL CERVELL

Dimecres de 20 a 21.30h (10 sess. inici
28 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Publio Delgado
Repassarem les diferents etapes del
jazz i els seus conceptes teòrics, rítmics, sociològics i harmònics. Estudiarem els orígens i les formacions orquestrals més característiques. Coneixerem
la funció que cada instrument té dins
l’orquestra i ens aproparem a la manera
de pensar del músic de jazz, un pensament basat en la improvisació, la síncopa i el color harmònic.

Dimecres de 17 a 18.30h (10 sess. inici
28 set.) Preu: 74,60 €
Professors/es de l’Institut de
Neurociències de la UAB
Com prenem decisions? Què és la memòria emocional? Quins són els secrets
per envellir bé? Tot el que som, el que
pensem, fem, sentim, aprenem i recordem, passa pel nostre cervell, un òrgan
de gran complexitat. Realitzarem un viatge a l’interior del cervell per conèixer
aspectes com el funcionament, l’estructura i la plasticitat.
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ASTRONOMIA

HABILITATS PER VIURE EN
POSITIU NOU

ASTRONOMIA I L’ORIGEN DE
L’UNIVERS

Dijous de 10 a 11.30h (10 sess. inici 29
set.) Preu: 74,60 €
Professora: Elena Ramírez
La nostra experiència vital està en molts
moments subjecta a la nostra actitud i a
la nostra interpretació. Adoptar una actitud que ens permeti viure el nostre present i interpretar el nostre passat i futur,
de forma positiva, ens permetrà una vida
emocionalment més sana. Aprendre,
recuperar i tenir cura de les habilitats
per viure en positiu serà, sens dubte,
una decisió generosa cap a nosaltres.

Dilluns de 18.30 a 20h (10 sess. inici 26
set.) Preu: 74,60 €
Professor: Marc Boqué
Quina forma té l’univers? És finit o infinit? Com va començar? Ens detindrem
en aquestes preguntes i farem un viatge introductori als misteris de l’univers
que al llarg dels segles ha estat observat per l’home amb fascinació. Us
convidem a conèixer una mica millor
aquest cosmos que ens ofereix belles
imatges del sistema solar, les galàxies
o la formació dels estels.
SALUT I CREIXEMENT PERSONAL
PSICOLOGIA

TALLER DE CREIXEMENT
PERSONAL NOU

N

Dimarts de 17 a 18.30h (10 sess. inici 27
set.) Preu: 74,60 €
Professora: Ana Chavarrías de Nexes
psicologia integrativa
Com està la meva autoestima? Com tinc
cura de mi mateix/a? Com em relaciono
amb els/les altres? En aquest taller revisarem aquests aspectes essencials per
portar un dia a dia responsable i autònom i introduirem les eines per elaborar
un pla de millora del benestar i del creixement personal.

AUTOESTIMA I GESTIÓ
EMOCIONAL NOU

N

Dimarts de 12 a 13.30h (10 sess. inici 27
set.) Preu: 74,60 €
Professora: Elena Ramírez
Aventurar-nos a saber una mica més
de nosaltres mateixos ens permet respectar-nos i estimar-nos més i projectar-nos de manera equilibrada i generosa cap al futur i cap a la relació amb
els altres. Experimentarem i aprendrem
sobre la gestió emocional i el valor d’una
autoestima sana.

SALUT EMOCIONALNOU

N

Dilluns de 18.30 a 20h (10 sess. inici 26
set.) Preu: 74,60 €
Professora: Gemma Olivares
Aprendrem a tenir cura de la salut emocional a través del desenvolupament
de les cinc competències de l’educació
emocional: consciència, regulació i autonomia emocionals, competència social i habilitats de vida per al benestar.
Treballarem amb deteniment cadascuna d’aquestes competències amb l’objectiu d’adquirir eines per al creixement
personal.
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N

LES CREENCES, LES
PERCEPCIONS I LA INTUÏCIÓ,
EQUIPATGE DEL NOSTRE
INTERIOR NOU
N
Dilluns de 10 a 11.30h (10 sess. inici 26
set.) Preu: 74,60 €
Professora: Carme Boo
L’experiència viscuda determina les
nostres creences i condiciona les nostres preferències, les nostres expectatives vitals i també les nostres pors
i inseguretats. Les creences afecten
l’esfera relacional i poden ser aliades de
la nostra llibertat interior o, al contrari,
obstacles paralitzants.

LA VIDA AFECTIVA: ENTRE LES
EMOCIONS, ELS SENTIMENTS I
LES PASSIONS NOU
N
Dilluns de 17 a 18.30h (10 sess. inici 26
set.) Preu: 74,60 €
Professora: Carme Boo
En ocasions experimentem malestar psicològic i inquietuds que ens fan
allunyar-nos de l’harmonia, entrant en
pensaments negatius o tràgics i anticipant pors en el temps. Tot això crea inseguretat i vulnerabilitat. Saber canviar
aquests hàbits implica una millora en la
nostra qualitat de vida psíquica.

ASSERTIVITAT: L’ART DE
COMUNICAR-NOS AMB
CONFIANÇA
Dijous de 20 a 21.30h (10 sess. inici 29
set.) Preu: 74,60 €
Professora: Raquel Ballesteros
Quantes vegades deixem de dir el que
necessitem? Ser assertiu és comunicar-nos des del cor, de manera autèntica i no des de la por, la inseguretat, la
ràbia o la impulsivitat. És expressar-nos
de manera conscient i d’acord amb els
nostres valors i no de manera reactiva i
condicionada per les nostres emocions.

GESTALT: EL TREBALL DE LA
CONSCIÈNCIA PLENA
Divendres de 16.30 a 18.30h (8 sess. inici 7 oct.) Preu: 79,57 €
Professora: Ana Chavarrías de Nexes
psicologia integrativa
Presentarem els conceptes bàsics de la
teràpia Gestalt i proposarem una sèrie
d’exercicis i dinàmiques grupals per tal

d’aprofundir en l’experiència present, i
prendre contacte amb el nostre món intern i també amb el món que ens envolta
per tal de millorar-ne la interacció.

PSICOLOGIA SISTÈMICA:
EL NOSTRE LLOC EN LES
RELACIONS
Dilluns de 16.30 a 18h (10 sess. inici 26
set.) Preu: 74,60 €
Professor de Nexes psicologia integrativa
Les persones formem part de diferents
sistemes com la família, la parella, la feina o les amistats. L’encaix en un sistema
es pot fer de forma lliure i adaptativa,
aportant-nos una sensació de benestar,
o bé tot el contrari. Diferenciarem entre
rols assignats i rols escollits i obtindrem
eines per entendre dinàmiques relacionals i prevenir relacions tòxiques.

ESCRIPTURA, EMOCIONS I
AUTOCONEIXEMENT

Les eines de coaching t’ajudaran a
aprofundir en l’autoconeixement, aprendràs a aclarir i definir objectius, ja siguin
personals o professionals, i a generar la
confiança i la motivació necessàries per
passar a l’acció i afrontar eficientment
reptes i canvis en aquelles àrees de la
vida importants per a tu.

FER-SE GRAN EN POSITIU:
ENVELLIMENT ACTIU I QUALITAT
DE VIDA NOU
N
Dimecres de 10 a 11.30h (10 sess. inici
28 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Pilar Cases
L’envelliment actiu promou aspectes
com la participació, l’autonomia personal, la cura de la salut i el foment de les
relacions interpersonals, entre d’altres.
Si treballem i potenciem aquests aspectes aconseguirem un envelliment més
saludable i una millor qualitat de vida.

Dijous de 10 a 11.30h (10 sess. inici 29
set.) Preu: 74,60 €
Professora: Magda Garcia Porta
Saps que quan escrivim estructurem el
nostre pensament de manera diferent
que quan parlem? L’escriptura ens ajuda a organitzar-nos a la vegada que ens
connecta amb l’interior, sintonitzant amb
les nostres emocions. Aprendrem a conèixer-les i gestionar-les a través de la
paraula escrita amb l’objectiu de millorar l’autoconeixement. Escriurem sobre
emocions i ens emocionarem escrivint.

LA MEMÒRIA: UNA CAPACITAT
QUE PODEM MILLORAR

FOCUSING: CONNECTA’T AMB
EL TEU COS NOU
N

SALUT

Dimecres de 17 a 18.30h (10 sess. inici
28 set.) Preu: 74,60 € (dte. TR3SC)
Professora: Natàlia Pomar
Focusing és un procés d’autoconsciència i cura emocional que treballa amb
l’experiència sentida corporalment. Es
tracta d’aprendre a identificar les sensacions corporals que sentim en determinades situacions (davant d’una relació
personal o en la presa d’una decisió,
per exemple) per tal de ser capaços de
canviar la forma com enfrontem aquestes situacions.

MINDFULNESS PER VIURE
PLENAMENT
Dimarts de 18.30 a 20h (inici 27 set.)
Divendres de 10.30 a 12h (inici 30 set.)
10 sessions. 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 sobre el coneixement de la ment.

COACHING EXPERIENCIAL
PER IMPULSAR EL CANVI I LA
MILLORA PERSONALS NOU N
Dilluns de 20 a 21.30h (10 sess. inici 26
set.) Preu: 74,60 €
Professora: Eva M. Sánchez

Dilluns de 10 a 11.30h (inici 26 set.)
Dimecres de 11.30 a 13h (inici 28 set.)
10 sessions. Preu: 74,60 €
Professora: Pilar Cases
Què és la memòria? Quins tipus de memòria hi ha? Quins factors poden influir
en la seva davallada? Plantejarem estratègies i pautes fàcils per mantenir i
treballar la nostra capacitat memorística.

DIETES I ALIMENTACIÓ
CONSCIENT NOU

N

Dijous de 17 a 18.30h (10 sess. inici 13
oct.) Preu: 74,60 €
Professor: Alfons Aguilera
Us orientarem cap a una alimentació
vital, conscient i enfocada a la salut.
Adquirirem coneixements de nutrició
per valorar i confeccionar pautes alimentàries òptimes per a cada individu
i situació. Coneixerem els aliments i les
seves característiques nutricionals i repassarem els diferents tipus de dietes i
pautes alimentàries com el veganisme,
les dietes excloents, les anticancerígenes o la macrobiòtica.

NUTRICIÓ I SALUT:
SUPERALIMENTS
Dijous de 10 a 11.30h (10 sess. inici 13
oct.) Preu: 74,60 €
Professor: Alfons Aguilera
Descobrirem què són els superaliments: aliments que per les seves
propietats nutricionals aporten a l’organisme una gran concentració de nutrients essencials i amb molts beneficis
per a la salut. Aquests aliments estan
molt integrats en algunes cuines, com
la vegetariana o la macrobiòtica, però
es poden incloure en els nostres àpats
diaris a través de plats originals, saludables i molt nutritius.
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INICIACIÓ A L’OSTEOPATIA NOU
N
Dimecres de 16.45 a 18h (10 sess. inici
28 set.) Preu: 62,16 €
Professora: Lorena Martin de Cos,
coop. de salut
L’osteopatia és una teràpia que facilita al
nostre cos retornar a l’equilibri natural.
Repasarem els principis bàsics de l’osteopatia i aprendrem tècniques senzilles
que ens permetran identificar i alleujar
petites dolències que ens afecten en el
dia a dia i que podrem aplicar a nosaltres
mateixos o a persones del nostre entorn.

REEDUCACIÓ VISUAL. MÈTODE
BATES
Dijous de 17 a 18.30h (10 sess. inici 29
set.) Preu: 74,60 €
Professora: Orit Kruglansky de Cos,
coop. de salut
Per què ens hem de resignar a portar
ulleres o lents de contacte tota la vida?
El mètode Bates ens ajuda a millorar la
vista i a fer-ne un ús més adequat. Està
especialment indicat en casos de miopia, hipermetropia, astigmatisme, vista
cansada i estrabisme.

MEDICINA INTEGRATIVA: CAP A
UNA NOVA VISIÓ DE LA SALUT
Dimecres de 18.30 a 20h (10 sess. inici
28 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Cristina Pellicer
De la mà d’una metgessa ens aproparem a una forma més integrada i holística d’entendre la salut que engloba la
medicina convencional i la medicina natural i tradicional. Veurem algunes de les
bases científiques que la recolzen i ens
endinsarem en el coneixement d’alguns
dels recursos terapèutics que tenim a
l’abast.

INTRODUCCIÓ A LA
FITOTERÀPIA NOU

N

Dimecres de 10 a 12h (8 sess. inici 5
oct.) Preu: 79,57 € Amb suplement
Professora: Marta Dubreuil
Ens introduirem en el món de les plantes
medicinals, dels seus principis actius i
dels seus usos, així com de diferents
preparats que podem elaborar. Ens centrarem en les plantes relacionades amb
l’època del fred: sistema respiratori, defenses, mal d’orella, sistema digestiu,
circulació, estrès...
ACTIVITAT FÍSICA

TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ I
RESPIRACIÓ
Dimarts de 10.30 a 12h (10 sess. inici 27
set.) Preu: 74,60 €
Professora: Victòria Soler
La respiració i la relaxació són dues tècniques de gran poder a l’hora de produir
canvis reals i duradors en el nostre estat
físic, mental i emocional. L’una a l’altra
es potencien i juntes ens ajuden a alli12

berar tensions, asserenar-nos i calmar
la nostra ment en profunditat.

RELAXACIÓ I MEDITACIÓ
Dimecres de 14 a 15h (11 sess. inici 28
set.) Preu: 54,70 €
Professora: Victòria Soler
La relaxació ens permet assossegar
la ment, ampliar la consciència i reduir
tensions. La meditació sorgeix d’un bon
estat de relaxació i la seva pràctica ens
permet millorar l’atenció, la concentració i la comprensió.

IOGA
Dilluns d’ 11.30 a 12.45h (inici 26 set.)
Dimecres de 15 a 16.15h (inici 28 set.)
Professora: Edel Cases
Dimecres de 10 a 11.15h (inici 28 set.)
Divendres de 12 a 13.15h (inici 30 set.)
Professora: Teresa Cortada
10 Sessions. Preu: 62,16 €
El hatha ioga es basa en un conjunt de
tècniques per mantenir la salut i el benestar a nivell físic i psicològic a través de
postures o asanes.

IOGA I MEDITACIÓ
Dilluns de 18.15 a 19.45h (10 sess. inici
26 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Anna Rabanal
Combinarem hatha ioga i meditació per
assolir una connexió profunda amb el
nostre cos i prendre consciència del
moment present a través de la respiració. L’objectiu serà l’observació física,
emocional i espiritual del nostre ésser i
aconseguir un major benestar a tots els
nivells.

IOGA VINYASA NOU

N

Dimarts de 16 a 17.15 h (10 sess. inici 27
set.) Preu: 62,16 €
Professora: Anna Rabanal
Vinyasa significa literalment “moviment
sincronitzat amb la respiració”. És un tipus de ioga molt actiu, dinàmic i enèrgic
que resulta de la pràctica fluïda d’assanes coordinades amb inhalacions i exhalacions.

OFFICE IOGA
Dijous de 14 a 15h (11 sess. inici 29 set.)
Preu: 54,70 €
Professora: Edel Cases
Fes un parèntesi en el teu dia a dia per
sentir-te renovat i amb la ment clara. Elimina l’estrès, les tensions acumulades, els
dolors i les molèsties que apareixen després de moltes hores davant l’ordinador.

TAI-TXÍ
Dilluns de 10 a 11.15h (inici 26 set.)
Professora: Gemma Sunaya
Dimecres de 16.30 a 17.45h (inici 28 set.)
Professora: Kazuko Onkai de Ceitai
10 sessions. Preu: 62,16 €
El tai-txí és una antiga art marcial xinesa que comporta la pràctica d’exercicis
senzills, suaus i relaxants, sincronitzant

la respiració amb el moviment i la concentració.

TXI-KUNG
Dilluns de 15.30 a 16.45h (10 sess. inici
26 set.) Preu: 62,16 €
Professora: Gianella Legnani
Aquesta pràctica mil·lenària, originària
de la Xina, es defineix com el treball de
l’energia interna. A través del moviment
aconseguirem millorar la qualitat de la
nostra energia vital, enfortirem els òrgans interns, exercitarem articulacions i
músculs i aprendrem a relaxar cos i ment.

PILATES
Dimarts de 14 a 15h (inici 27 set.)
Dimecres de 15.45 a 16.45h (inici 28 set.)
11 sessions. Preu: 54,70 €
Professora: Carmen Chito
Dijous de 12.30 a 13.45h (inici 29 set.)
Professora: Alexandra Cervera
10 sessions. Preu: 62,16 €
Dissabte de 10 a 11h (inici 1 oct.)
Professora: Montse Baños de RSP
Fisioterapeutes
10 sessions. Preu: 49,73 €
Un sistema d’exercicis enfocats a potenciar la flexibilitat del cos, tonificant
els músculs, enfortint-los i estirant-los,
per afavorir una bona postura, més control i la precisió dels moviments.

IOGUILATES
Dilluns de 17 a 18.15h (inici 26 set.)
Dimarts de 12 a 13.15h (inici 27 set.)
10 sessions. Preu: 62,16 €
Professora: Cristina Magrané
Amb la combinació de ioga i pilates enfortirem, flexibilitzarem i tonificarem tota
la musculatura corporal. Afinarem i reforçarem la zona abdominal mitjançant
exercicis relaxats amb els quals aprendrem a gaudir de cada moviment. També ens servirà per alinear les articulacions i corregir els mals hàbits posturals.

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

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA
Dimecres de 10 a 11.15h (inici 28 set.)
Dimecres d’11.30 a 12.45h (inici 28 set.)
10 sessions. Preu: 62,16 €
Professora: Sílvia Domínguez de RAP
Barcelona
La gimnàstica abdominal hipopressiva
redueix el perímetre abdominal aportant millores a nivell estètic, postural i
funcional. Treballarem la faixa abdominal tenint cura de l’esquena i prevenint
problemes relacionats amb el sòl pelvià.

HIPOPILATES
Dilluns de 14 a 15h (inici 26 set.)
11 sessions. Preu: 54,70 €
Dimarts de 17.15 a 18.30h (inici 27 set.)
10 sessions. Preu: 62,16 €
Professora: Sílvia Vega
Combina exercicis actius de gimnàstica hipopressiva amb posicions i tècniques del mètode Pilates per millorar la
postura corporal, els problemes d’esquena i reforçar i reduir el perímetre
abdominal.
EXPRESSIÓ I CREATIVITAT
ESCRIPTURA

LA PROSA DE NO FICCIÓ:
PRIMERS TEMPTEIGS EN
NARRATIVA
Dilluns de 20 a 21.30h (10 sess. inici 26
set.) Preu: 74,60 €
Professora: Mònica Solanas
Posarem les bases per poder-nos iniciar
en projectes d’escriptura vinculats a la
no ficció: des de l’escriptura de blocs
fins a la redacció periodística, els articles d’opinió o projectes més llargs com
les biografies.

ESCRIPTURA CREATIVA
Dijous de 17 a 18.30h (10 sess. inici 29
set.) Preu: 74,60 €
Professora: Mònica Solanas
Desenvoluparem l’estructura, l’ambientació, els personatges, els diàlegs, l’acció i trobarem el nostre estil personal a
l’hora d’escriure. Connectarem amb la
nostra creativitat, posarem en pràctica
tècniques narratives bàsiques i treballarem l’ús correcte del llenguatge com a
eina essencial de l’escriptura.

L’ART D’INVENTAR HISTÒRIES
Dimecres de 10 a 11.30h (10 sess. inici
28 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Raquel Picolo
Ens centrarem en la creativitat i la
construcció de la història. L’objectiu
serà perdre la por al full en blanc i superar el bloqueig per aconseguir textos
més espontanis i originals. Aprendrem
tècniques per generar i desenvolupar
històries i descobrirem els secrets de
l’storytelling.

DE LA IDEA AL TEXT: TALLER DE
MICRORELATS NOU
N
Dimecres de 20 a 21.30h (10 sess. inici
28 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Teresa Saborit
Les idees estan arreu. Només cal saber aprofitar-les. Escriurem microrelats
i descobrirem nous mecanismes per
despertar la creativitat. Aprendrem a
atendre la nostra intuïció per convertir
les espurnes creatives en històries.
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TRANSFORMA LES TEVES IDEES
EN UNA NOVEL·LA
Dijous de 20 a 21.30h (10 sess. inici 29
set.) Preu: 74,60 €
Professor: Jordi Cantavella
Tens una idea? Aprofita-la per escriure
una bona història. De la mà d’un escriptor professional treballarem la creativitat, les trames, els personatges, els diàlegs i així aconseguirem les bases d’una
bona novel·la.

LA PORTA AL MÓN EDITORIAL:
PUBLICA EL TEU LLIBRE NOUN
Dilluns de 20 a 21.30h (10 sess. inici 26
set.) Preu: 74,60 €
Professor: Mariano Veloy
Tens un text escrit i vols publicar-lo?
Coneix les passes imprescindibles en
tot procés d’edició i els recursos per
convertir el teu text en un llibre. Descobreix l’ampli ventall de possibilitats que
ofereix el món editorial: publicació digital o paper, autopublicació i edició amb
segell editorial, entre d’altres, i els seus
avantatges i inconvenients.
FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA BÀSICA
Dilluns de 17 a 18.30h (inici 3 oct.)
Professora: Adriana Olsina
Dimarts d’11.30 a 13h (inici 27 set.)
Professor: Ricard Badia Ejarque
9 sessions i 1 sortida. Preu: 74,60 €
Una introducció al món de la fotografia
digital per conèixer tots els seus avantatges, com funciona la càmera i quins
són els conceptes bàsics per fer unes
bones preses. Taller per aprendre el funcionament de la càmera reflex digital. La
sortida fotogràfica pot no coincidir amb
el dia habitual del taller.

COM FER BONES
FOTOGRAFIES? ELS ERRORS
MÉS COMUNS
Dijous de 20 a 21.30h (9 sess. i 1 sortida,
inici 6 oct.) Preu: 74,60 €
Professora: Adriana Olsina
Saps quina velocitat utilitzar en cada
ocasió? No saps quan fer servir el flaix?
Vols millorar les fotografies de paisatges
o els retrats? Aprendràs a evitar i corregir aquests i altres errors comuns en
la fotografia. La sortida fotogràfica pot
no coincidir amb el dia habitual del taller.

TÈCNIQUES FOTOGRÀFIQUES
Dimarts de 18.30 a 20h (9 sess. i 1 sortida, inici 27 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Ricard Badia
Aprendrem a treballar diferents tècniques fotogràfiques del format digital,
com el blanc i negre, la fotografia macro, la fotografia panoràmica, la tècnica
HDR, la fotografia nocturna, pintar amb
la llum o la fotografia estereoscòpica 3D,
entre d’altres. A més, descobrirem com
crear un reportatge fotogràfic a partir
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d’una d’aquestes tècniques. La sortida
fotogràfica pot no coincidir amb el dia
habitual del taller.

COMPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
Dimarts de 20 a 21.30h (9 sess. i 1 sortida, inici 27 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Noelia Pérez
La composició és una eina bàsica per
poder fer bones fotografies. Ens aproparem a l’univers de la percepció visual
i la sintaxi de la imatge en fotografia,
experimentant amb produccions visuals
pròpies i tècniques fotogràfiques diverses. La sortida fotogràfica pot no coincidir amb el dia habitual del taller.

FOTOGRAFIA DE PAISATGE NOU
N
Dimarts de 20 a 21.30h (9 sess. i 1 sortida, inici 27 set.) Preu: 74,60 €
Professor: Ricard Badia
El paisatge és un dels gèneres de la fotografia per excel·lència. A partir de presentacions, d’apunts i d’exercicis pràctics que farem a classe, estudiarem la
tècnica i la composició per aconseguir
els millors resultats en aquest camp.
També treballarem la llum, part fonamental en aquest tipus de fotografies.
La sortida fotogràfica pot no coincidir
amb el dia habitual del taller.

CAPTURANT LA LLUM:
TÈCNIQUES FOTOGRÀFIQUES
ANTIGUES NOU
N
Dissabte de 10 a 13h (5 sess. inici 8 oct.)
Preu: 74,60 € Amb suplement
Professora: Katy Riquelme
Recuperarem de forma creativa i experimental procediments fotogràfics del
segle XIX com la cianotípia, el paper salat i la goma bicromatada. Treballarem
diferents emulsions fotogràfiques com a
eina de creació i realització contemporànies, que ens permetran obtenir imatges sorprenents i gairebé pictòriques.
TEATRE

IMPROVISACIÓ TEATRAL
Divendres de 20 a 21.30h (10 sess. inici
30 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Júlia Reiffs
Improvisar és jugar i el joc és una porta
cap a la creativitat, la imaginació, l’observació i el sentit de l’humor. Crearem
històries, personatges i situacions úniques, personals i irrepetibles.

INTERPRETACIÓ TEATRAL
Divendres de 18.30 a 20h (10 sess. inici
30 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Júlia Reiffs
A partir de diferents tècniques que ens
permetran jugar i descobrir un gran ventall de possibilitats i recursos interpretatius, coneixerem més en profunditat el
món de l’actor, la creació d’un personatge i la posada en escena.

MICROTEATRE NOU

N

Dijous de 18.30 a 20h (10 sess. inici 29
set.) Preu: 74,60 € (dte. TR3SC)
Professor: David Franch
El microteatre és un format que té una
durada breu, un públic reduït i es desenvolupa en espais que permeten molta proximitat amb el públic. Ha captivat
públic i actors per ser un format versàtil
que possibilita la creativitat i l’experimentació. Treballarem les bases de la
interpretació per acabar creant petites
peces teatrals.
VEU I CANT

TALLER DE CANÇÓ
Divendres de 10.30 a 12h (10 sess. inici
30 set.) Preu: 74,60 €

Professora: Helena Cabo
Gaudirem de cantar en grup aplicant
eines bàsiques de tècnica vocal. Aprendrem a cantar cançons polifòniques
posant èmfasi en l’afinació, el ritme i les
dinàmiques musicals de cada tema.

GOSPEL NOU

N

Divendres de 20 a 21.30h (10 sess. inici 7
oct.) Preu: 74,60 €
Professora: Sandra Pujols
Tot treballant la veu i gaudint del plaer
de cantar en grup, coneixerem diferents
peces del repertori de la cançó espiritual i de gospel, la música religiosa
popular sorgida a les esglésies afroamericanes.

JAZZ VOCAL
Dimarts de 20 a 21.30h (10 sess. inici 27
set.) Preu: 74,60 €
Professora: Anna Ruggiero
Gaudirem de l’essència dels temes clàssics i més coneguts del jazz. Compositors i artistes com George Gershwin,
Duke Ellington i Cole Porter ens acompanyaran en aquesta aventura on descobrirem el plaer de cantar.
DANSA

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

BALLS LLATINS SENSE PARELLA
Dimecres de 11.30 a 13h (10 sess. inici
28 set.) Preu: 74,60 €
Professora: M. Elena Espinosa
Gaudeix dels balls més populars del
Carib, amb ritmes que són fruit del
mestissatge americà. Aprendrem els
passos bàsics del merengue, la salsa o
la bachata per ballar sense parella.

LINE DANCE
Dijous de 10 a 11.15h (10 sess. inici 29
set.) Preu: 62,16 €
Professora: Blanca Cadena
Mai no has ballat country? Coneix els
passos bàsics del ball en línia que et
permetran gaudir i ballar els ritmes més
populars d’aquest estil.

COUNTRY
Dijous de 11.15 a 12.30h (10 sess. inici 29
set.) Preu: 62,16 €
Professora: Blanca Cadena
Ballarem diferents ritmes de country i
aprendrem coreografies grupals. A través
del ball en línia treballarem l’orientació
espacial, la coordinació motora i el ritme.

MODERN JAZZ
Divendres de 18.30 a 20h (10 sess. inici
30 set.) Preu: 74,60 €
Professora: Virginie Beraldo
El modern jazz parteix de la fusió d’elements de la dansa clàssica, contemporània i el jazz. Mitjançant la dansa desenvoluparem la sensibilitat, l’expressió
i la interpretació del moviment i treballarem la tècnica i l’estil.

BODY SWING
Dimarts de 20.30 a 21.30h (11 sess. inici
27 set.) Preu: 54,70 €
Professora: Cristina Noguer de
Ballaswing
Belluga el cos a ritme de swing, la
música que et dóna alegria i fa moure
peus, mans, cos i ment. El body swing
és una dansa individual senzilla i rítmica que treballa passos de jazz autèntic
amb música swing, en forma de petites
coreografies, centrant-se sobretot en
el treball cardiovascular i de tonificació
integral del cos.

DANCEHALL
Dijous de 20 a 21.30h (10 sess. inici 29
set.) Preu: 74,60 €
Professora: Fleur Ajavon
Gaudiràs de l’essència d’aquest estil de
ball, originari de Jamaica, que es fusiona
amb la dansa africana, els ritmes del carib i passos de hip hop. Realitzarem coreografies molt vistoses i enèrgiques que
ens ajudaran a mantenir-nos en forma.

BOLLYWOOD
Dilluns de 20 a 21.30h (10 sess. inici 26
set.) Preu: 74,60 €
Professora: Rosalia Garcia de l’Ass. Kushi
El bollywood és una dansa extreta de
les pel·lícules de la indústria cinematogràfica de l’Índia. Prové de la barreja de
les danses tradicionals del país i de les
influències del pop occidental.

ZUMBA DANCE
Divendres de 17 a 18.30h (10 sess. inici
30 set.) Preu: 74,60 €
Professor per determinar
El zumba combina exercicis amb música com el reggaeton, la salsa, la cúmbia,
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el merengue i la rumba. Els exercicis ens
ajudaran a enfortir braços, cames, glutis
i abdominals, alhora que ens estimularan el bon humor.
EXPRESSIÓ PLÀSTICA

APRÈN A DIBUIXAR
Dimecres de 19 a 21h (inici 5 oct.)
Professora: Úrsula Uriach
Dijous de 17 a 19h (inici 6 oct.)
Divendres de 10 a 12h (inici 7 oct.)
Professora: Helena Basagañas
8 sessions. Preu: 79,57 €
El dibuix és l’element essencial per introduir-se en el món de les arts plàstiques.
Treballarem les formes acadèmiques
del dibuix i les seves diferents tècniques. Ens iniciarem en la representació
del natural amb elements com la llum,
l’ombra, el volum i la composició. El
material anirà a càrrec dels participants.

DIBUIX NATURALISTA
Dilluns de 10 a 12h (6 sess. i 2 sortides,
inici 3 oct.) Preu: 79,57 €
Professora: Blanca Martí
Apropa’t a les tècniques d’observació i
dibuix de la natura, de plantes, animals i
paisatges. Crea el teu quadern de camp
i descobreix la natura tot dibuixant. El
material anirà a càrrec dels participants.

URBAN SKETCHING
Dimarts de 17.30 a 19.30h (inici 4 oct.)
Dissabte de 11 a 13h (inici 1 oct.)
8 sessions. Preu: 79,57 € Amb suplement
Professor: Shiembcn
Treballarem la il·lustració en l’entorn
urbà. Aprendrem a captar allò interessant del nostre voltant, a combinar dibuix amb tipografia, nocions de color
amb aquarel·la i quins materials ens poden donar més bon resultat.

EXPERIMENTA AMB
L’AQUAREL·LA
Dijous de 10.30 a 12.30h (8 sess. inici 6
oct.) Preu: 79,57 €
Professora: Úrsula Uriach
Aprendrem tots els secrets, possibilitats
i estratègies creatives de la tècnica de
pintura a l’aigua per excel·lència. Crearem composicions, atmosferes i contrastos en paisatges, natures mortes i
també retrats. El material anirà a càrrec
dels participants.

AQUAREL·LA I PAISATGE
Dimarts de 10 a 12h (8 sess. inici 4 oct.)
Preu: 79,57 €
Professora: Helena Basagañas
Aprendrem a mirar i interpretar el paisatge per traslladar-lo al paper mitjançant
la tècnica de l’aquarel·la, combinant
tècniques bàsiques i experimentació.
Treballarem la composició, la llum i la
creació d’atmosferes. El material anirà a
càrrec dels participants.
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PINTURA A L’OLI PER A
PRINCIPIANTS NOU

N

Dilluns de 17.30 a 19.30h (8 sess. inici 3
oct.) Preu: 79,57 €
Professor: Xavier Moreno
Pas a pas ens endinsarem en la tècnica
de la pintura a l’oli descobrint la importància del color i la llum, el treball de la
perspectiva i l’anatomia, aprenent com
es planteja l’obra i experimentant amb
totes les possibilitats. El material anirà a
càrrec dels participants.

PINTURA A L’OLI
Dilluns de 19.30 a 21.30h (8 sess. inici 3
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, millorar
la composició d’una obra i construir un
llenguatge propi, aquest és el teu taller! El
material anirà a càrrec dels participants.

EL RETRAT, ANATOMIA I
EXPRESSIÓ
Dimecres de 10 a 12h (8 sess. inici 5
oct.) Preu: 79,57 € Amb suplement
Professora: Mariona Millà
A partir de les bases acadèmiques cercarem el caràcter més profund de les
emocions humanes reflectides en el
rostre. Aprendrem les tècniques que
permeten dotar d’expressió un retrat. El
material anirà a càrrec dels participants.

LLIBRETA D’ARTISTA: POSA EN
MARXA LA TEVA CREATIVITAT
Dimarts de 17 a 19h (8 sess. inici 4 oct.)
Preu: 79,57 € Amb suplement
Professora: Glòria Vives
Experimentarem amb materials de pintura i dibuix i ens endinsarem en les
possibilitats de la llibreta d’artista com
a punt de partida per a creacions més
grans. Connectarem amb l’impuls creador i gaudirem del plaer de pintar, sense
judicis ni interpretacions.

FIGURA HUMANA EN
MOVIMENT NOU

N

Dimarts de 19 a 21h (8 sess. inici 4 oct.)
Preu: 79,57 € Amb suplement
Professora: Glòria Vives
Dibuixarem la figura humana i, a mesura
que avancin les sessions, les postures seran cada cop més curtes i amb moviment
lent. Captarem la figura humana a partir
de la rapidesa i senzillesa del nostre traç.
Depurarem les línies per entendre la forma i el moviment de manera profunda. El
material anirà a càrrec dels participants.

TÈCNIQUES CREATIVES AMB
TINTA XINESA
Dimecres de 17 a 19h (8 sess. inici 5
oct.) Preu: 79,57 € Amb suplement
Professor: Òscar Sarramia
Desenvolupa un món propi a través de
les diferents tècniques creatives amb la
tinta xinesa. Treballarem dibuix, ombra,

llum, volum, composició i coneixerem la
importància de l’elaboració de trames
per definir les textures, l’ús de l’aigua o
el clarobscur.

CAL·LIGRAFIA I LETTERING
Dijous de 19 a 21h (8 sess. inici 6 oct.)
Preu: 79,57 € Amb suplement
Professora: Clàudia Rifaterra
Estudiarem i posarem en pràctica alguns dels estils cal·ligràfics més característics de la història de l’escriptura i
ens aproparem al lettering (dibuix de
lletres) a partir de les formes apreses.
DISSENY & HANDMADE

INICIACIÓ AL GRAVAT I
TÈCNIQUES D’ESTAMPACIÓ: EL
MONOTIP NOU
N
Dijous de 18 a 20.30h (6 sess. inici 6 oct.)
Preu: 74,60 € Amb suplement
Professora: Maria Pujol
La tècnica del monotip se situa a la
frontera entre el gravat i la pintura. En
el monotip tractem la planxa igual que
un pintor el llenç en blanc. És una tècnica de gravat amb resultats únics, que
permet l’expressivitat i l’experimentació,
amb resultats artístics i pictòrics.

TALLER DE COSTURA
Dijous de 18.30 a 20.30h (8 sess. inici 6
oct.) Preu: 79,57 €
Professora: Marisol Saavedra
Aprendrem a utilitzar la màquina de cosir com a eina principal de la costura i
entendrem tot el procés de creació i fabricació de qualsevol tipus de peça que
tingui el teixit com a principal matèria.
L’alumne crearà el disseny a partir d’una
idea, realitzarà els patrons necessaris
per a la construcció de la peça, escollirà
els teixits i components que la formen, i
la confeccionarà. El material anirà a càrrec dels participants.

ENGANXA’T AL GANXET
Dimarts de 19.30 a 21h (10 sess. inici 27
set.) Preu: 74,60 €
Professora: Leire Villar
Aprendrem les tècniques bàsiques del
ganxet i explorarem totes les possibilitats que ens ofereix. Al final del taller serem capaços de confeccionar diferents
peces i complements. El material anirà a
càrrec dels participants.

TRICOT PER A PRINCIPIANTS NO
N
Dimarts de 18 a 19.30h (10 sess. inici 27
set.) Preu: 74,60 €
Professora: Marta Martínez
Aprèn a teixir del dret i del revés i les
seves combinacions bàsiques i a aplicar
la tècnica en projectes diferents com un
xal o un jersei. Ben aviat teixiràs les teves peces de roba i complements amb
personalitat pròpia. El material anirà a
càrrec dels participants.

TÈCNIQUES APLICADES A LA
BIJUTERIA
Dimarts de 19 a 21h (8 sess. inici 4 oct.)
Preu: 79,57 € Amb suplement
Professora: Berta Ribalta
Coneixerem les eines bàsiques i els
materials necessaris per crear bijuteria
artesanal. Realitzarem diferents enfilats
i engarçats 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.

NADAL HANDMADE
Dimecres de 18 a 20h (4 sess. inici 16
nov.) Preu: 39,78 € Amb suplement
Professora: Marta Pallarès
Ets dels qui els agrada fer les coses
a mà? Aplicarem diferents tècniques
com scrapbooking, chalk paint, trapillo,
patchwork o transferència d’imatges
sobre diferents suports, creant objectes
decoratius originals i personals. Aquest
any decora casa teva amb tècniques
handmade.

TÈCNICA DE TRANSFERÈNCIA
D’IMATGES
Divendres de 17 a 19h (5 sess. inici 30
set.) Preu: 49,73 € Amb suplement
Professora: Marta Pallarès
Vols tenir un bon record o fer un regal
especial? Transfereix les teves fotografies en diversos suports com roba, cera
i suro i aconsegueix peces decoratives i
creatives originals.

L’ART D’ENQUADERNAR
LLIBRES
Dijous de 10 a 11.30h (10 sess. inici 29
set.) Preu: 74,60 €
Professora: Roberta Bridda
Aprendrem a enquadernar llibres amb
diferents tècniques de cosits i plegats i
descobrirem com fer carpetes i caixes.
Treballarem amb tipologies d’enquadernació diferents en cada sessió: llibres cosits amb tapa dura, desplegables, enquadernació japonesa, copta, belga, etc. El
material anirà a càrrec dels participants.

SCRAPBOOKING NOU

N

Dimecres de 18 a 20h (6 sess. inici 28
set.) Preu: 59,68 € Amb suplement
Professora: Marta Pallarès
Recursos creatius per crear quaderns
artesanals únics i originals: àlbums de
fotografies, llibres de receptes, de viatges o lletres decorades, combinant tècniques mixtes amb materials reutilitzats.

RESTAURACIÓ DE MOBLES
Dilluns de 10 a 12h (inici 3 oct.)
Professora: Mabelle Morell
Dilluns de 19 a 21h (inici 3 oct.)
Professora: M. Antònia Prat
8 sessions. Preu: 79,57 € Amb suplement
Aprendrem les tècniques bàsiques de la
restauració, com el decapatge, la con17

solidació del color, l’envernissat i l’encerat per restaurar mobles. Es treballarà
amb objectes petits, no s’acceptaran
peces grans.

CHALK PAINT: REDECORA I
RECICLA
Divendres de 17 a 19h (5 sess. inici 4
nov.) Preu: 49,73 € 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 sigui quin sigui el material, sense polir, decapar o emprimar. Dóna un
aire nou als teus mobles!

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

IDIOMES

CONVERSA EN ANGLÈS
Nivell bàsic
Dilluns de 12 a 13.30h (inici 26 set.)
Divendres de 18.30 a 20h (inici 30 set.)
Professora: Henny Cannova
Nivell mitjà
Dimarts de 10 a 11.30h (inici 27 set.)
Dijous de 18.30 a 20h (inici 29 set.)
Professor: Ian King
Nivell avançat
Dimarts de 11.30 a 13h (inici 27 set.)
Professora: Rachel Thew
Dimecres de 20 a 21.30h (inici 28 set.)
Professora: Suzanne Willems
10 sessions. Preu: 74,60 €
Posarem en pràctica els coneixements
d’anglès a partir de situacions diferents i
millorarem la pronunciació, la gramàtica
i l’expressió.

ENGLISH READING CLUB
Dijous de 20 a 21.30h (10 sess. inici 29
set.) Preu: 74,60 €
Professor: Ian King
A partir de la lectura comentada de
diversos llibres en anglès, l’intercanvi
d’opinions i la posterior reflexió, aconseguirem millorar la nostra expressió i
comprensió en llengua anglesa. Cal tenir un nivell mitjà d’anglès.

WHAT’S IN THE NEWS? NOU

DESENVOLUPAMENT
COMPETENCIAL

APRÈN A PARLAR EN PÚBLIC
Dimarts de 20 a 21.30h (10 sess. inici 27
set.) Preu: 74,60 €
Professor: Alfred Picó
Un bon discurs pot canviar la teva vida.
Amb unes sessions originals i divertides
pots aconseguir que parlar en públic sigui
una experiència satisfactòria i efectiva.
Potenciarem les habilitats comunicatives,
aconseguint més confiança i seguretat.

COMMUNITY MANAGER

N

Dilluns de 10 a 11.30h (10 sess. inici 26
set.) Preu: 74,60 €
Professor: Ian King
Posarem en pràctica l’anglès a través
de les notícies d’actualitat en diferents
mitjans (premsa, revistes, ràdio i televisió). Millorarem la comprensió i l’expressió, analitzant els aspectes temàtics i
lingüístics de les notícies, parlant-ne i
generant debat. Cal tenir un nivell mitjà
d’anglès.

IMPROVE YOUR PUBLIC
SPEAKING

Dimarts de 20 a 21.30h (10 sess. inici 27
set.) Preu: 74,60 €
Professora: Judit Vives
Community manager és qui gestiona
una comunitat virtual al voltant d’una
marca a internet. Coneix les xarxes socials més importants i aprèn a gestionar-les de forma estratègica per treure’n
el màxim profit. És necessari portar ordinador o tauleta.

Dijous de 20 a 21.30h (10 sess. inici 29
set.) Preu: 74,60 €
Professora: Suzanne Willems
Millora les habilitats comunicatives i
guanya confiança i eficàcia a l’hora de
parlar en públic. Aprendrem a captar
l’atenció de l’audiència, treballarem el
llenguatge corporal i coneixerem les
eines per fer presentacions amb èxit. I
tot, en anglès! Cal tenir un nivell avançat
d’anglès.

INICIACIÓ AL BRIDGE NOU

COOKING IN ENGLISH

N

Dissabte de 10.30 a 12.30h (8 sess. inici
1 oct.) Preu: 79,57 €
Professor de Turó Bridge
El bridge és un joc social que ajuda a
millorar la memòria i la capacitat de
concentració. Es defineix com un esport
per a la ment i és adequat per a totes les
edats. Aprendrem a jugar-hi d’una forma
pràctica i amena.
18

Dissabte de 11 a 13h (7 sess. inici 8 oct.)
Preu: 69,62 € Amb suplement
Professora: Soledad Peñafiel
Utilitzant l’anglès com a mitjà de comunicació prepararem, a partir de productes de temporada, receptes de diferents
procedències i cultures adaptades per
ser elaborades amb productes locals.
Cal tenir un nivell mitjà d’anglès.

CONVERSA EN FRANCÈS NIVELL MITJÀ
Dilluns de 17 a 18.30h (10 sess. inici 26
set.) Preu: 74,60 €
Professor: Olivier Décriaud
Practicarem la llengua francesa en situacions diferents i al mateix temps revisarem els coneixements de pronunciació, gramàtica i expressió. Cal tenir un
nivell mitjà de francès.

DU FRANÇAIS À LA CUISINE
Dijous de 10 a 12h (7 sess. inici 6 oct.)
Preu: 69,62 € Amb suplement
Professora: Agnés Dapère
Coneixerem la cuina francesa mentre
conversem en francès. A cada sessió,
mentre aprenem a cuinar receptes amb
productes de temporada, abordarem de
manera progressiva i amena els trets
essencials de la llengua. Cal tenir un nivell mitjà de francès.

ALEMANY BÀSIC
Dilluns de 17 a 18.30h (10 sess. inici 3
oct.) Preu: 74,60 €
Professora: Elena Panzetta
Farem una primera presa de contacte
amb la llengua i la cultura alemanyes.
Coneixerem el vocabulari i la gramàtica
bàsica per aprendre a presentar-nos i
mantenir una petita conversa. No cal tenir coneixements previs d’alemany.

INICIACIÓ A LA CONVERSA EN
ALEMANY NOU
N
Dijous de 17 a 18.30h (10 sess. inici 6
oct.) Preu: 74,60 €
Professora: Elena Panzetta
Repassarem i ampliarem coneixements
bàsics de l’alemany per poder mantenir
converses senzilles. Les classes seran
dinàmiques i actives amb un enfocament pràctic i interactiu. Exercitarem la
gramàtica, treballarem la pronunciació i
practicarem diferents situacions comunicatives. Cal tenir coneixements bàsics
d’alemany.

PARLIAMO DELL’ITALIA NOU

N

Dilluns de 18.30 a 20h (10 sess. inici 26
set.) Preu: 74,60 € (dte. TR3SC)
Professora: Laura Valentini
Viatjarem per la cultura italiana a través
dels seus indrets reconeguts com a patrimoni de la humanitat. A partir d’aquí,
ens aproparem a la història, els costums, les tradicions i l’art de les ciutats
italianes, alhora que practicarem l’idioma i aprendrem vocabulari. Cal tenir
coneixements bàsics d’italià.
GASTRONOMIA

FONAMENTS DE LA CUINA
Dimecres de 10 a 12h (7 sess. inici 5
oct.) Preu: 69,62 € Amb suplement
Professor: Diego Molina
Remetent-nos a l’essència de la cuina,
aprendrem tècniques bàsiques que ens

permetran optimitzar al màxim els plats
que prepararem. Coneixerem les bases
de la cuina, les diferents preparacions,
tipus de tall i salses i sofregits.

DEL MERCAT A LA TAULA
Dimecres de 12 a 14h (7 sess. inici 5
oct.) Preu: 69,62 € Amb suplement
Professor: Diego Molina
Elaborarem receptes centrant-nos en
la importància de comprar als mercats
i saber escollir correctament els productes que ens ofereix la temporada.
Aprendrem a fer una bona preparació
dels aliments, talls, trucs de cuina, metodologia de treball i presentació final
dels plats. Tot tipus de receptes tant pel
dia a dia com per a ocasions especials.

CUINA RÀPIDA I FÀCIL
Dimarts de 14 a 16h (7 sess. inici 4 oct.)
Preu: 69,62 € Amb suplement
Professora: Marta Codina
Tens poc temps per cuinar, però no vols
renunciar a menjar bé? Aprendrem receptes senzilles i ràpides perquè puguis
preparar les teves carmanyoles per al
dia a dia. Una cuina variada i fàcil on coneixerem noves preparacions i farem ús
de la imaginació.

CUINA PER A CONVIDATS
Dimarts de 12 a 14h (7 sess. inici 4 oct.)
Preu: 69,62 € Amb suplement
Professora: Marta Codina
Farem receptes de fàcil elaboració, però
amb un toc sofisticat perquè puguis sorprendre els teus convidats. Prepararem
plats que podrem combinar entre ells
per formar un menú i tindrem cura de la
presentació, que serà digna dels millors
restaurants. També aprendrem tècniques de cuina noves i fàcils.

CUINA D’AUTOR
Dilluns de 17 a 19h (7 sess. inici 3 oct.)
Preu: 69,62 € Amb suplement
Professor: Diego Molina
Tens inquietuds gastronòmiques i ganes
de sorprendre els convidats amb plats
originals? Aprendrem trucs de restaurant, des de l’elecció de la matèria prima
fins a la presentació al plat. Les receptes
més atractives i innovadores al teu abast!

AMB TOT EL SABOR: CUINA
SENZILLA I ECONÒMICA NOUN
Dimarts de 17 a 19h (7 sess. inici 4 oct.)
Preu: 69,62 € Amb suplement
Professor: Pepe Petrus
Aprofitarem tot allò que tenim al frígorífic o al rebost i treurem tot el suc als
ingredients de temporada per preparar
tapes, plats principals i postres amb
tocs innovadors que aniran més enllà
del receptari tradicional.

TAPES I PINTXOS CREATIUS NO
N
Dijous de 16.30 a 18.30h (7 sess. inici 6
oct.) Preu: 69,62 € Amb suplement
Professor: Òscar Vallés
Vols aprendre un munt de receptes en
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miniatura? Prepararem elaboracions
exquisides d’un sol mos: fredes, calentes, salades i dolces. Gaudirem de la
cuina moderna i creativa en vint-i-una
petites receptes que sorprendran els
teus convidats.

CUINANT BOLETS NOU

N

Divendres de 17 a 20h ( 7 i 14 oct.) Preu:
29,84 € Amb suplement
Professor: Òscar Vallés
Us proposem vuit receptes amb els bolets del nostre entorn: rovellons, rossinyols, trompetes de la mort, múrgoles,
camagrocs, ceps, llaneges, ou de reig i
tòfona. Elaborarem receptes clàssiques
i innovadores, dolces i salades, però totes elles amb bolets.

PLATS DE CULLERA: SOPES I
CREMES DE TARDOR NOU N
Dimarts de 19.30 a 21.30h (4 sess. inici 8
nov.) Preu: 39,78 € Amb suplement
Professora: Montse Medina
Aprendrem a preparar delicioses sopes i cremes, ràpides de fer, amb pocs
ingredients, tots ells de tardor, que al
mateix temps ens aportaran moltes vitamines i minerals, tan necessàries per
començar a combatre el fred.

CUINA DE NADAL
Divendres de 17 a 20h (18 i 25 nov.) Preu:
29,84 € Amb suplement
Professor: Òscar Vallés
Vols triomfar com a amfitrió en aquestes festes nadalenques? Farem aperitius, entrants i plats principals amb els
ingredients més exquisits per crear un
menú de Nadal que impressionarà els
comensals.

CUINA HINDÚ NOU

N

Dilluns de 14 a 16h (4 sess. inici 3 oct.)
Preu: 39,78 € Amb suplement
Professora: Laxmi Chandumal de
ClicÀsia
Prepararem els plats més típics d’una
de les cuines més saboroses del món.
Gaudeix de la variada gastronomia hindú!

CUINA VIETNAMITA NOU

N

Dilluns de 14 a 16h (4 sess. inici 7 nov.)
Preu: 39,78 € Amb suplement
Professora: Hanh Nguyen de ClicÀsia
Vols descobrir l’origen dels productes,
les formes de cocció o les tècniques
d’elaboració i presentació dels plats
més famosos de la cuina vietnamita?
Aprendrem a preparar plats tradicionals
del Vietnam alhora que ens aproparem a
la cultura del país.

CUINA PERUANA
Dijous de 19 a 21h (4 sess. inici 6 oct.)
Preu: 39,78 € Amb suplement
Professor: Jeff Espinosa de Warike
Vine a conèixer els productes que ens
ofereix el Perú i aprèn a preparar els
plats més emblemàtics de la gastronomia peruana. Farem un recorregut pels
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diferents tipus de cuina peruana, des
de la tradicional fins a la més actual,
passant per les influències d’altres continents, i coneixerem les cuines nikkei,
chifa o criolla.

CUINA MEXICANA
Dilluns de 19.30 a 21.30h (7 sess. inici 3
oct.) Preu: 69,62 € Amb suplement
Professora: Margarita Torres de l’Ass.
Mexcat
Ens delectarem amb la gastronomia
mexicana, amb els distints colors, sabors i textures d’aquesta cuina a través
dels seus plats més tradicionals i de fàcil elaboració.

CUINA XINESA NOU

N

Dijous de 19 a 21h (4 sess. inici 3 nov.)
Preu: 39,78 € Amb suplement
Professora: Yan Wu 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 JAPONESA
Dijous de 12 a 14h (7 sess. inici 6 oct.)
Preu: 69,62 € Amb suplement
Professora: Miho Myata
Coneixerem els plats més tradicionals
de la cuina japonesa, així com els nous
suggeriments de la cuina actual del país
nipó, com el sukiyaki i els dorayaki, i coneixerem també diverses propostes de
dolços i postres

SUSHI
Divendres de 17 a 20h ( 4 i 11 nov.) Preu:
29,84 € Amb suplement
Professora: Yumiko Saito
La cuina japonesa és atractiva pel seu
gust exòtic i, alhora, per ser lleugera
i saludable. Aprendrem les varietats i
diferents maneres d’elaborar sushi de
forma senzilla i pràctica.

RAMEN I NOODLES
JAPONESOS NOU

N

Divendres de 17 a 20h (21 i 28 oct.) Preu:
29,84 € Amb suplement
Professora: Marta Codina
El ramen és una sopa japonesa on es
barregen, principalment, un brou de pollastre amb una salsa, uns fideus i una
sèrie de toppings. Donarem molta importància al brou com a element principal i
aprendrem a cuinar diferents toppings i
a muntar el plat, tot aconseguint un ramen perfecte que ens traslladarà al Japó.

CUINA NATURAL I SALUDABLE
Dimarts de 10 a 12h (7 sess. inici 4 oct.)
Preu: 69,62 € Amb suplement
Professora: Silvia Romero
Aprendrem quins son els macronutrients i quins aliments els formen, com

combinar-los, quins son recomanables
i quins haurem d’evitar així com la millor manera de cuinar-los. Tindràs les
eines necessàries per poder gaudir
d’una alimentació saludable i una cuina
saborosa.

CUINA ALCALINITZANT
Dimecres de 16.30 a 18.30h (7 sess. inici
5 oct.) Preu: 69,62 € Amb suplement
Professora: Ester Alemany
Una dieta alcalinitzant és preventiva en
el desenvolupament de malalties originades per l’acidificació de l’organisme,
com l’osteoporosi, infeccions o alteracions hormonals, immunitàries o metabòliques. Aprendrem receptes senzilles
i consells que ens ajudaran a incorporar
pautes alimentàries saludables al nostre
dia a dia.

CUINA VEGANA
Dijous de 14 a 16h (7 sess. inici 6 oct.)
Preu: 69,62 € Amb suplement (dte.
TR3SC)
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 vegans però al
mateix temps bons per a tothom.

CROQUETES SORPRENENTS NO
N
Dimarts de 19.30 a 21.30h (4 sess. inici 4
oct.) Preu: 39,78 € Amb suplement
Professora: Montse Medina
Aprendrem a preparar croquetes amb
ingredients saludables i originals. Elaborarem receptes fàcils que podrem
incorporar als àpats de cada dia, com
una opció saludable, nutritiva i divertida.

ELABORACIÓ DE PA ARTESANAL
Divendres de 10 a 13h (5 sess. inici 7
oct.) Preu: 74,60 € Amb suplement
Professor: Francesc Xavier Garcia
Fer bon pa a casa és a l’abast de tothom, només cal tenir-ne uns coneixements bàsics. Experimentarem amb els
fonaments de la panificació artesana
adaptada a l’àmbit domèstic, tot compartint receptes i tècniques.

TORTELL DE REIS I ALTRES
DOLÇOS DE FESTA NOU

N

Divendres de 10 a 13h ( 11, 18 i 25 nov.)
Preu: 44,76 € Amb suplement
Professor: Francesc Xavier Garcia
Descobrirem com elaborar l’autèntic
tortell de reis tal com mana la tradició i
altres dolços típics de l’època nadalenca. Gaudeix preparant els teus postres
per aquest Nadal!

TAST DE VINS
Dimecres de 18.30 a 20h (inici 5 oct.)
Dimecres de 20 a 21.30h (inici 5 oct.)
8 sessions. Preu: 59,68 € Amb suplement
Professor: Enric Soler de Vinifera

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.
TALLERS EN FAMÍLIA

MÚSICA PER ALS MÉS PETITS
(DE 12 A 24 MESOS)
Dissabte de 11 a 12h – de 12 a 24 mesos
(inici 1 oct.)
Dissabte de 12 a 13h – de 24 a 36 mesos
(inici 1 oct.)
8 sessions. Preu: 39,78 €
Professor per determinar
A través de diversos instruments es creen unes sessions musicals on els més
petits aprenen a escoltar i identificar
cançons populars i músiques de diverses procedències. Experimentarem
amb els diferents sons, el tacte, el moviment corporal i el ritme de la música.
Els infants hauran de venir acompanyats
d’un adult.
ITINERARIS

Els itineraris són els dissabtes, de 10 a
13 h, a excepció d’El Parlament de Catalunya i el seu entorn i L’Eixample i
els seus interiors centenaris, que es
faran en divendres, de 17 a 20 h.
Preu: 14,92 €. Places limitades.
ITINERARIS TEMÀTICS

EL PARLAMENT DE CATALUNYA I
EL SEU ENTORN
Divendres 30 de setembre de 17 a 20 h
Professora: Alba Casaramona
Us convidem a visitar l’interior del Parlament de Catalunya, l’antic arsenal militar de la ciutadella militar construïda
per Felip V. A més, passejarem pel parc
de la Ciutadella, el pulmó de Barcelona i un dels espais més fascinants de
la ciutat, tot descobrint els secrets del
castell dels Tres Dragons, el salt d’aigua o el meravellós hivernacle.

NISSAGUES DE PODER A LA
BARCELONA MEDIEVAL
Dissabte 8 d’octubre
Professora: Meritxell Carreres,
d’Adapta’m Barcelona
Tota l’esplendor de la corona catalanoaragonesa dels segles XIII i XIV plasmada en els edificis més importants de
la reialesa, l’església i les institucions
de govern (la Generalitat i el Consell
de Cent). Un itinerari amb atemptats
reials, botxins, Inquisició, tapiners i
consellers tossuts.
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EL PARADÍS PERDUT DE MERCÈ
RODOREDA: EL SANT GERVASI
DE MIRALL TRENCAT

EL REFUGI 307 I LA LLUITA PER
LA SUPERVIVÈNCIA DURANT LA
GUERRA CIVIL

Dissabte 15 d’octubre
Professora: Maria Nunes
Ara fa 50 anys, Mercè Rodoreda va guanyar el Premi Sant Jordi de novel·la. És
un bon moment per recordar-la amb un
itinerari literari diferent. Recorrerem el
seu paradís perdut de Sant Gervasi, els
espais de la seva infantesa i la transformació mítica en els escenaris de les seves obres, particularment de les novel·
les Aloma i Mirall trencat.

Dissabte 3 de desembre
Professora: Laura Sancliment
A Barcelona durant la Guerra Civil, es
van construir 1.400 refugis, 288 al territori que forma l’actual districte de
Sants-Montjuïc, i un d’ells va ser el situat
a la confluència dels carrers Nou de la
Rambla i del passeig de Montjuïc, l’anomenat refugi 307. Prendrem aquest espai com a referència per explicar la vida
dels barcelonins dins els refugis. Les entrades aniran a càrrec dels participants.

BARCELONA SOTA TERRA:
L’ARQUEOLOGIA A LA NOSTRA
CIUTAT

LA BARCELONA DE JOSEP
LLIMONA

Dissabte 22 d’octubre
Professora: Victòria Medina, SERP-UB
Passejant per Ciutat Vella, redescobrirem el passat arqueològic de la nostra
ciutat. Barcelona compta amb un ric
i extens patrimoni arqueològic que va
des de la prehistòria fins a l’època industrial. Esquelets, monedes, inscripcions, vaixells i fòssils urbans, són alguns
dels tresors descoberts recentment.

Dissabte 10 de desembre
Professora: Natàlia Esquina
Un itinerari per conèixer part de les
obres que Josep Llimona va realitzar per
ser situades a Barcelona, posant-les en
el context de la seva creació i de la ciutat. Passejarem davant de diverses peces de l’escultor que es troben al voltant
de la catedral de Barcelona, del parc de
la Ciutadella i de la plaça Tetuan.

LA BARCELONA GENIAL: MIRÓ,
DALÍ I PICASSO

ITINERARIS DE CIUTAT

Dissabte 5 de novembre
Professora: Alba Casaramona
Descobrirem la relació entre la ciutat
comtal i els tres grans genis de la pintura catalana Miró, Dalí i Picasso. Tots tres
varen viure un temps a Barcelona, i ho
van fer en un moment clau de les seves
vides, en plena etapa de formació. Des
del passatge del Crèdit fins als 4 Gats,
recorrerem l’empremta que els tres artistes van deixar a la ciutat.

GRÀCIA: DE VILA A BARRI

EL MODERNISME A GRÀCIA
Dissabte 12 de novembre
Professora: Carolina Chifoni
Passejarem pel nucli històric de l’antiga
vila de Gràcia i recuperarem la petjada de l’arquitecte modernista Francesc
Berenguer i Mestres. Homenatjarem
aquest arquitecte, que va tenir per clients la família Cama Escurra, la família
Rubinat o la parròquia de Sant Joan.
Un recorregut per la Gràcia més modernista.

BARCELONA: UNA CIUTAT DE
PEL·LÍCULA
Dissabte 19 de novembre
Professor d’Insòlitbarcelona
Barcelona destaca per la seva arquitectura, les seves platges, el bon clima,
la gastronomia i la seva gent. Traçarem
una ruta pels indrets cinematogràfics
de pel·lícules que s’han rodat a Barcelona i, amb l’ajuda d’imatges i textos,
ens semblarà ser enmig d’una sala de
cinema.
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Dissabte 1 d’octubre
Professor d’Androna Cultura
Passejarem pel territori on avui s’aixeca
la vila de Gràcia, travessat des d’època
romana per vies locals de nord a sud i
d’est a oest, avui fossilitzades sota l’entramat urbà. Hi ubicaren masies i explotacions agràries, alguna encara dempeus, a l’època moderna, que es van
mantenir vigents fins a l’era industrial,
quan aquest ressort econòmic forjà una
idiosincràsia original i propicià el naixement de la vila.

L’EIXAMPLE I ELS SEUS
INTERIORS CENTENARIS
Divendres 7 d’octubre de 17 a 20 h
Professor d’Androna Cultura
Passejant per l’Eixample, encara resten
visibles, alguns elements que ens parlen
de l’eclosió del Modernisme a la ciutat o
de les novetats introduïdes pel Pla Cerdà. Un recorregut per racons de la part
dreta de l’Eixample que encara mantenen una vida activa dins del barri. Botigues, farmàcies, queviures o porteries.
Espais de gran bellesa que ens mostren
una Barcelona amb identitat.

UNA PASSEJADA PER L’ORÍGEN
DEL BARRI DE SANTS
Dissabte 15 d’octubre
Professor: Pere Cowley
Aquesta ruta ens capbussa en l’origen
del barri de Sants. Coneixerem com era
abans de l’arribada de les grans fàbri-

ques de mitjans del segle XIX: un petit
poble de pagesos i menestrals, el record dels quals s’amaga encara en els
carrerons més estrets del barri.

EL BARRI DE LA MERCÈ I LA
BASÍLICA
Dissabte 22 d’octubre
Professora: Carolina Chifoni
Aquest passeig ens permetrà conèixer
el per què i des de quan celebrem que la
Mare de Déu de la Mercè és la patrona
de la ciutat de Barcelona. Coneixerem el
vincle de la ciutat amb l’Ordre de la Mercè, d’ençà 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 Barcelona antiga.

ELS AFORES DE LA BARCELONA
MEDIEVAL
Dissabte 29 d’octubre
Professor: Pere Cowley
Aquesta ruta recorre l’antic camí de
sortida de la Barcelona medieval cap
al sud. Passa per barris tan diferents
com el de Sant Antoni, Hostafrancs, la
Bordeta o Santa Eulàlia, ja a l’Hospitalet. Recrearem alguns dels edificis més
representatius d’aquesta època, molts
d’ells sorgits al voltant d’aquest camí:
tavernes, hostals, mercats i masies.

RODA MÓN I VINE AL BORN
Dissabte 5 de novembre
Professora: Diana Llobet, de Nostàlgia
de Barcelona
Vine a descobrir la història i els secrets
que amaga la Ribera, el cor de la Barcelona medieval i moderna. Coneixerem
tots els detalls dels gremis, menestrals i
mercaders que van construir Santa Maria del Mar. Visitarem obradors, palaus,
fondes, mercats, el rec comtal i moltes
sorpreses més.

REDESCOBRINT LES
DRASSANES
Dissabte 19 de novembre
Professora: Alba Casaramona
Redescobrirem les Drassanes a partir
de les noves investigacions i dels vestigis encara visibles del seu passat. Van
estar sempre ubicades al mateix espai?
Com és que hi trobem restes d’una necròpolis romana per a la noblesa barcelonina? Com van evolucionar els seus
usos durant set segles d’història? Per
acabar, visitarem l’entorn marítim de les
Drassanes. Les entrades aniran a càrrec
dels participants.

LA SORPRENENT VILA OLÍMPICA
Dissabte 26 de novembre
Professor: Oleguer Biete, de Fent història
El barri de la Vila Olímpica és un dels
exemples més clars de l’impacte que va
tenir la celebració dels Jocs Olímpics de
1992 a la ciutat de Barcelona. Veurem

com un barri industrial amb barraques i
vies de tren esdevé un barri residencial
i comercial. Al llarg de l’itinerari també
veurem què n’ha quedat de la celebració
d’aquells jocs.

VISITA AL REIAL MONESTIR DE
STA. MARIA DE PEDRALBES I
ELS SEUS VOLTANTS
Dissabte 3 de desembre
Professora: Carolina Chifoni
Visitarem una de les joies més valuoses
de l’arquitectura gòtica barcelonina. Es
tracta d’un petit recinte emmurallat, on
la reina Elisenda de Montcada fundà un
conjunt monàstic de monges clarisses
d’ençà del segle XIV. Veurem l’església,
el claustre, la sala capitular, el refectori i tot l’entorn que envolta aquest petit
nucli medieval. Les entrades aniran a
càrrec dels participants.
ITINERARIS DE NATURA

LA RIERADA
Dissabte 8 d’octubre
Professor: Joan Solé, de Roada
Partint de Molins de Rei descobrirem
la part oest de Collserola amb antigues
masies que recorden el passat agrícola
de la Serra i els bells paratges plens de
frondositat que ressegueixen el torrent
de la Rierada. Acabarem al Papiol on
coneixerem les Escletxes, una singular
formació geològica. Dificultat mitjana.

PASSEJADA PER L’ENTORN
NATURAL DE SANT MARTÍ DE
CENTELLES
Dissabte 29 d’octubre
Professor: Miquel Carandell, del Centre
d’Història de la Ciència UAB
Excursió circular amb sortida i arribada
a la població de Sant Martí de Centelles,
en plena Vall del Congost. Des d’aquesta posició privilegiada, als peus dels
Cingles de Bertí i amb magnífiques vistes al massís del Montseny, coneixerem
el ric entorn natural i històric d’aquesta
vall. Dificultat baixa.

PASSEJADA CIRCULAR
PER L’ENTORN AGRÍCOLA I
FORESTAL DE RUBÍ
Dissabte 12 de novembre
Professor: Miquel Carandell, del Centre
d’Història de la Ciència UAB
Us proposem una ruta circular per descobrir els camps i boscos que encara
trobem ben a prop de Rubí. Coneixerem
el Castell de Rubí, l’activitat agrícola de
la masia de can Xercavins, can Feliu i,
de tornada, recorrerem el torrent de Can
Xercavins. Dificultat baixa.
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