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HISTÒRIA I ACTUALITAT
ACTUALITAT

LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL:
AMENAÇA O PROGRÉS?
N
Dimarts de 18.30 a 20 h (8 sess.
inici 30 abr.) Preu: 59,68 €
Professor: Albert Balada

INTRODUCCIÓ A LES RELACIONS
INTERNACIONALS: COOPERACIÓ
I CONFLICTE
N

Dilluns de 18 a 19.30 h (7 sess. inici 6
maig) Preu: 52,22 €
Professor: Lluc López

Quins conflictes armats existeixen
al continent africà? Com entén el
Dret Internacional els processos de
secessió? Quins conflictes caracteritzen en l’actualitat l’est asiàtic?
Analitzarem els casos més rellevants
de les relacions internacionals que
configuren les dinàmiques de cooperació i conflicte del món actual.
MÉS ENLLÀ DELS ESTATS:
ELS NOUS PROTAGONISTES A
L’ORIENT MITJÀ
N

Dimecres de 19.30 a 21 h (8 sess. inici 24
abr.) Preu: 59,68 €
Professor: Massoud Sharifi

L’ascens d’actors armats no estatals a
l’Orient Mitjà està transformant la naturalesa de la sobirania de l’estat, els
conflictes violents, les fronteres polítiques i socials. Amb una atenció especial al moviment kurd, a les milícies
xiïtes i als grups islàmics, proporcionarem eines analítiques per entendre
l’impacte d’aquests grups armats
sobre les transformacions sociopolítiques contemporànies a la regió.
ACTUALITAT ECONÒMICA:
L’ALTRA CARA DE LA MONEDA
Dilluns de 18 a 19.30 h (7 sess. inici 29
abr.) Preu: 52,22 €
Professor: Òscar Ramírez

Com és possible que uns diguin que
els propers mesos les borses cauran
i d’altres afirmin que pujaran? És cert
que la intel·ligència artificial i els avenços tecnològics deixaran a l’atur a la
meitat de la població? Mirant l’última
hora de l’actualitat econòmica aprendrem, de forma amena, conceptes
econòmics i financers que ens ajudaran a sobreviure en el món actual.
POLÍTICA DE TOTS COLORS: LES
CLAUS DE L’ACTUALITAT
Dijous de 19.30 a 21 h (9 sess. inici 25
abr.) Preu: 67,14 €
Professor: Xavier Torrens

Quines novetats duen les properes
eleccions generals, municipals i europees? Què passarà després del
judici al procés català? Buscarem
respostes per aquestes i altres preguntes emprant les eines de la ciència política i la sociologia. Tot explicat amb un llenguatge didàctic i de la
mà d’un professor de la Universitat
de Barcelona que col·labora habitualment a TV3.
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CULTURES DE L’ANTIGUITAT: LA
CIVILITZACIÓ ETRUSCA
N

Dimecres de 18.30 a 20 h (8 sess. inici 24
abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Marisa Sánchez

La intel·ligència artificial, la robòtica,
l’enginyeria genètica i el desenvolupament tecnològic han generat dispositius destinats a facilitar la vida moderna. Són un aliat o una competència en
el mercat de treball? Analitzarem els
efectes de la dependència tecnològica, els nous valors ètics, la necessitat
o no de polítiques públiques i d’accions socials per comprendre el paper
dels humans en tot plegat.

Ens endinsarem en el coneixement
d’aquest poble sorgit a Itàlia a partir
del segle VIII a.C., de profunds principis religiosos i amb un gran desenvolupament econòmic i cultural.
A través de l’ arquitectura funerària,
temples, escultura i pintura veurem
com van crear una cultura pròpia de
la qual va ser hereva l’Imperi Romà.

ENTENDRE EL MÓN AVUI
(DEBATS D’ACTUALITAT)

Dimarts de 18 a 19.30 h (8 sess. inici 30
abr.) Preu: 59,68 €
Coordinador: Francesc Bailón de
Terra incognita explorers

Dimarts de 18 a 19.30 h (8 sess. inici 30
abr.) Preu: 59,68 €
Professor: Jordi Corominas

Proposem un espai per entendre conceptes i esdeveniments a partir de
l’anàlisi objectiu d’informació rigorosa. Ens centrarem en les eleccions,
tant municipals, autonòmiques i europees, parlarem del fenomen del municipalisme al segle XXI, de la migració i
els diferents casos espanyols pel que
fa al desenvolupament de les comunitats. Estarem atents a l’actualitat més
immediata per mirar d’entendre millor
el món que ens envolta.
HISTÒRIA

GRANS JACIMENTS
ARQUEOLÒGICS: RECONSTRUÏM
EL NOSTRE PASSAT
Dimarts de 16.30 a 18 h (8 sess. inici 30
abr.) Preu: 59,68 €
Coordinadora: Vicky Medina de
Terra incognita explorers

Localitzarem i estudiarem alguns
dels jaciments arqueològics més importants del món com Uxmal, antiga
ciutat maia, Anticitera, on trobarem
les restes d’un naufragi de l’època
romana, Qilakitsoq, emplaçament
arqueològic de Groenlàndia i el Cap
Gelidonya a Turquia.
LA MÀGIA DE L’ART A L’ANTIC
EGIPTE
N
Dimecres de 17 a 18.30 h (7 sess. inici 8
maig) Preu: 52,22 €
Professora: Núria Torras

A través de l’anàlisi d’escultures,
pintures, relleus i arquitectura observarem la vinculació entre art, pensament, simbologia i màgia. Posarem
l’accent en els contextos arqueològics, culturals i politicosocials de les
obres d’art al llarg de les diverses
etapes històriques de la civilització
faraònica.

EXPLORADORS I VIATGERS DE
TERRA INCOGNITA

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
desconegudes com Sir John Franklin
i la tràgica exploració de l’Àrtic, Osa
Johnson, precursora dels documentals etnogràfics, Lawrence d’Aràbia,
l’home del desert o May Sheldon, coneguda com la Reina Blanca.
DESMUNTANT L’EDAT
MITJANA

N

Dijous de 17 a 18.30 h (9 sess. inici 25
abr.) Preu: 67,14 €
Professor: Alberto Reche

Creiem saber-ho tot sobre l’edat mitjana, com a mínim tot allò que ens
fa imaginar-la com una època fosca
i endarrerida. Aquesta imatge, però,
s’ha construït sobre filtres interessats. Intentarem desmuntar aquesta
concepció distorsionada i traurem a
la llum altres aspectes que, potser,
ens ajudaran a reconciliar-nos amb
aquests deu segles d’història.
GRANS PERSONATGES DE LA
HISTÒRIA: REBELS,
TRANSFORMADORS I ICÒNICS N
Dijous de 17 a 18.30 h (9 sess. inici 25
abr.) Preu: 67,14 €
Professora: Laura Benguerel

Centenars de personatges han influït al llarg de la història per les seves
idees, actes o propostes. Il·lustres
i famosos s’han succeït al llarg del
temps i alguns, fins i tot, s’han convertit en icones. Elisabet d’Àustria,
Al Capone, Mussolini, Coco Chanel,
J.F. Kennedy i Fidel Castro, seran objecte del nostre anàlisi.
EUROPA A L’ÈPOCA DE LES
REVOLUCIONS

N

Dimarts de 17 a 18.30 h (8 sess. inici 30
abr.) Preu: 59,68 €
Professor: Alberto Reche

De la Revolució Francesa a la Revolució Russa, el segle XIX europeu (1789-

1917) viurà una època de marcats
canvis en la manera d’entendre la política i les formes socials. Visitarem els
principals esdeveniments en aquest
procés i veurem fins a quin punt els
principis d’aquestes revolucions continuen o no vigents en el món actual.
HISTÒRIA DE L’ANGLATERRA
CONTEMPORÀNIA: DE DICKENS
A MARGARET TATCHER
N
Dilluns de 20 a 21.30 h (7 sess. inici 29
abr.) Preu: 52,22 €
Professor: Octavi Mallorquí

Ens submergirem en la vida de set
personatges de l’Anglaterra contemporània que han estat influents fins
als nostres dies: una reina que simbolitzà la grandesa d’un imperi; un
escriptor brillant; un científic innovador; un polític exemple de coratge;
un actor que conquerí el cinema; uns
xicots que revolucionaren el panorama musical; i la primera dona que fou
primera ministra britànica.
EUROPA, 1939-1957: DE LA
CATÀSTROFE A LA NOVA
ESPERANÇA

N

Dilluns de 18.30 a 20 h (7 sess. inici 29
abr.) Preu: 52,22 €
Professor: Alberto Pellegrini

Descriurem els anys més foscos
d’Europa, quan el continent es va
convertir en un camp de batalla durant la Segona Guerra Mundial i va
ser testimoni dels horrors perpetrats
pels nazis. Un cop acabat el conflicte,
es va donar pas a una etapa d’esperança, on es va començar a forjar el
camí cap a la unió del continent amb
la construcció de les primeres institucions comunitàries.
LA GUERRA CIVIL: DELS FETS
D’OCTUBRE A LA VICTÒRIA
FRANQUISTA
Dijous de 10 a 11.30 h (9 sess. inici 25
abr.) Preu: 67,14 €
Professor: Jordi Corominas

De 1934 a 1939 Espanya visqué una
època convulsa políticament, acabant amb l’esclat d’una guerra que,
un cop finalitzada, va condemnar el
país a una llarga i penosa dictadura.
Des dels fets d’octubre de l’any 34
fins al comunicat de Franco declarant el final del conflicte, es consumà
una tragèdia relacionada amb el seu
temps i amb dues visions enfrontades
que marquen la història catalana.
LA POSTGUERRA ESPANYOLA:
CRÒNICA D’UNA LLARGA NIT N

Dijous d’11.30 a 13 h (9 sess. inici 25
abr.) Preu: 67,14 €
Professor: Jordi Corominas

Comprendrem els trets fonamentals
d’aquest període fosc de la història
recent. Repassarem les tres etapes
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del primer feixisme que s’inicia amb
la postguerra, anys de pobresa,
estraperlo i autarquia, seguit de la
temporada d’aïllament internacional i
repressió social en acabar la Segona
Guerra Mundial. A partir del 1951 veurem com s’instaura l’època del “desarrollismo” i del desgavell urbanístic.

sòfic d’algunes obres de la literatura
contemporània i les seves aportacions al llarg de la història. A través
de la lectura de textos d’autors com
Pascal, Tolstoi, Sade, Kafka, Camus o
Sartre veurem com es desenvolupen
temes i conceptes filosòfics de gran
rellevància.

ART I PENSAMENT

GRANS TEMES DE LA FILOSOFIA

FILOSOFIA

Dijous de 18 a 19.30 h (9 sess. inici 25
abr.) Preu: 67,14 €
Professor: Joan Méndez

AMOR, EROS I DESIG: DEL MITE
A LA FILOSOFIA
N

Dilluns de 18.30 a 20 h (7 sess. inici 29
abr.) Preu: 52,22 €
Professor: Francis García

Des d’Hesíode Eros apareix amb tota la
força dels grans déus de la mitologia,
però serà a partir de Plató que esdevindrà un dels fonaments de la teoria de
l’amor i el desig. Del Simposi platònic a
Badiou, passant per La Rochefucauld,
Hegel, Valéry, Freud i Lacan ens centrarem en la figura d’Eros des d’una perspectiva filosòfica.
EL FINAL DE LA
POSTMODERNITAT: CAMÍ DE LA
FILOSOFIA DEL SEGLE XXI N

Dimecres de 10 a 11.30 h (8 sess. inici 24
abr.) Preu: 59,68 €
Professors: Alfonso García i Andrea
Rivadulla

La filosofia actual és hereva directa
de les propostes que el final del segle passat ens van deixar filòsofs de
la talla de Baudrillard, Cioran o Beuavoir. Ens aproximarem a les seves
idees i veurem cap a on ha anat el seu
pensament avui dia, desgranant teories de pensadors com Bauman, Chul
Han o Onfray.
REALITY SHOWS, FAKE NEWS I
ALTRES ACTORS: CAP A ON ES
DIRIGEIX LA CULTURA?
N

Dijous de 16.30 a 18 h (9 sess. inici 25
abr.) Preu: 67,14 €
Professora: Loredana Niculet

En l’època de la rendibilitat, de la digitalització, dels reality-shows i de les
fake news, quan el concepte de cultura es considera antiquat inclòs per
part d’algun acadèmic, quina relació
mantenim amb el llibre, el teatre, l’art,
el cinema o els concerts? És la cultura
un hobby privat o ens ajuda a conèixer-nos i comunicar-nos millor? Reflexionarem sobre aquest tema a partir de Nuccio Ordine, Alain de Botton,
Byung-Chul Han i d’altres pensadors.
LITERATURA I FILOSOFIA
CONTEMPORÀNIES
Dimarts de 10 a 11.30 h (8 sess. inici 30
abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Núria Estrach

Analitzarem el marcat caràcter filo6

Cal posar límits al coneixement i a la
investigació? Quin paper pot jugar
la figura del filòsof en l’àmbit empresarial? Hem d’escollir entre la justícia
social i el voluntarisme? Donarem resposta a aquestes i a d’altres qüestions
que sorgeixen a partir de l’anàlisi dels
grans temes proposats pels pensadors més destacats de cada època.

ART

LES CIUTATS DEL VELL
CONTINENT: ARQUITECTURA I
URBANISME
Dimecres de 18.30 a 20 h (8 sess. inici 24
abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Isabel Bargalló

Coneixerem l’essència de ciutats com
Atenes, Bolonya, Porto, Dubrovnik...
diferents entre si, però fascinants per
les seves característiques urbanes,
els seus edificis i monuments emblemàtics. Copsarem la transformació
urbana que han patit, la seva arquitectura i els elements que determinen
la seva forma per acostar-nos al batec de la ciutat.
ELS SECRETS DE LA
BARCELONA MEDIEVAL

N

LLEGIR FILOSOFIA: LES
PRINCIPALS OBRES DEL
PENSAMENT

Dijous de 10 a 12 h (7 sess. inici 2 maig)
Preu: 69,62 €
Professora: Celia Segovia

Dilluns de 17 a 18.30 h (7 sess. inici 29
abr.) Preu: 52,22 €
Professor: Joan Méndez

Tradicionalment s’ha considerat
l’Edat Mitjana com una època de
foscor i declivi, un període intermedi
entre la grandesa de l’Imperi Romà i
la lluminositat del Renaixement. A través de l’observació de la nostra ciutat
i de les col·leccions dels museus desmuntarem aquest mite. Ens endinsarem en uns segles esplendorosos i
descobrirem l’autèntica Barchinona
medieval.

Aportarem les claus necessàries per
poder llegir amb un millor aprofitament algunes de les obres més significatives de la història del pensament.
Examinarem tant textos clàssics de
Nietzsche o Miguel de Unamuno, com
d’autors més contemporanis com
Jostein Gaarder, Amelia Valcárcel o
Raymon Smullyan.
CAPITALS DE L’ART DEL S. XX. BERLIN
D’ENTREGUERRES. LABORATORI
DE LA MODERNITAT
N
Dimarts de 18 a 19.30 h (8 sess. inici 30
abr.) Preu: 59,68 €
Professor: Eduard Cairol

Proposem una aproximació a les diverses generacions culturals (literatura, música, pintura, arquitectura...) que
tenen lloc a l’Alemanya d’entreguerres,
durant el període de la República de
Weimar. Enmig de l’agitació política,
en un país depauperat, vàries generacions d’artistes concorren en el marc
de la incipient societat de masses.
EXPERIÈNCIES ESTÈTIQUES: EL
VIATGE, L’AMOR, LA MORT N

Dijous de 19.30 a 21 h (9 sess. inici 25
abr.) Preu: 67,14 €
Professor: Marcos Yáñez

Hi ha experiències que marquen la
nostra vida per sempre i que ens atorguen un coneixement sobre l’existència humana d’una índole diferent a la
científica. Tractarem la vida i l’obra
d’artistes i pensadors com Dante,
Botticelli, Kierkegaard o Gauguin que
ens faran reflexionar sobre la vida i la
mort, el desig de perfecció, l’angoixa
o l’amor; exemples de viatges personals i artístics que ens ensenyen coses sobre nosaltres mateixos.

PASSEJADES PER BARCELONA
Dijous de 17.30 a 19.30 h (8 sess. inici 2
maig) Preu: 79,57 €
Professor: Jordi Corominas

La millor manera de conèixer Barcelona és passejar-la. Caminarem pel
Poblenou, descobrirem racons de
Vallcarca i Sarrià, les Corts, Sant Andreu i Horta a la recerca d’un passat
ben present i allunyat de les massificacions del turisme.
RACONS DE BARCELONA: ELS
BARRIS DE CIUTAT VELLA
N

Dimarts de 17 a 19 h (7 maig) Preu: 69,62 €
Dimecres de 10.30 a 12.30 h (inici 8
maig) 7 sess. Preu: 69,62 €
Professor: Oleguer Biete

Us proposem descobrir a fons part
del districte de Ciutat Vella. Centrant-nos concretament en gran part
dels barris que formen els sectors del
Gòtic i La Ribera. Visitarem Sta. Caterina, St. Agustí, El Born, La Mercè o
St Just i Pastor. Una gran ocasió per
fer el turista a la nostra pròpia ciutat!
L’ARQUITECTURA DE
LA ROMA CLÀSSICA

N

Dilluns de 17 a 18.30 h (7 sess. inici 29
abr.) Preu: 52,22 €
Professora: Carmina Vivas

Repassarem les obres d’enginyeria i
d’arquitectura més rellevants de l’an-

tiga Roma. Revisarem des de les primeres construccions de la República,
l’urbanisme, les cases, el caràcter utilitari de ponts i aqüeductes, fins a les
grans construccions d’època imperial, com el Colisseu i el Circ Màxim.
Gràcies a les tècniques constructives
que introduïren, encara avui dia, podem seguir admirant la grandesa d’un
passat que perdura.
EL BARROC: L’ÈPOCA DELS
GRANS MESTRES

N

Divendres de 18.30 a 20 h (9 sess. inici
26 abr.) Preu: 67,14 €
Professora: Laura Benguerel

En l’època del Barroc hi va haver una
gran diversitat d’escoles i estils. Bernini, Borromini, Caravaggio, Artemisia
Gentileschi... Com en l’arquitectura i
l’escultura, la pintura aviat va aconseguir un gran desenvolupament a la
Itàlia del sis-cents, especialment a la
ciutat de Roma.
L’ART DELS PRIMITIUS
FLAMENCS

N

Dimarts de 16.30 a 18 h (8 sess. inici 30
abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Carmina Vivas

Ens submergirem en el segle XV, on
ciutats com Flandes, Brussel·les,
Gant i Bruges es converteixen en la
seu d’una extraordinària escola pictòrica. Figures com Van der Weyden,
El Bosco, Gerard David, Memling o
J.Patinir, desenvoluparan el seu art
amb un llenguatge molt personal. Els
flamencs recreen un estil intimista i
delicat propi del gust de la rica burgesia de l’època.
LA PINTURA DEL
REALISME SOCIAL

N

Dimecres de 12 a 13.30 h (8 sess. inici 24
abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Carmina Vivas

Gaudirem de l’obra de grans artistes
com Courbet, Daumier, Millet, Manet
o Fortuny. El segle XIX és una època
de grans contradiccions, revolucions
socials i canvis estètics. Estudiarem
un període artístic apassionant que
insta les ruptures estètiques del segle
XX, on la pintura s’acabarà convertint
en una eina de protesta.
L’ART DEL S. XX: LES PRIMERES
AVANTGUARDES
Dilluns d’11 a 12.30 h (7 sess. inici 29
abr.) Preu: 52,22 €
Professora: Laura Benguerel

A principis del segle XX els valors establerts s’alteren. Fauvisme, expressionisme i cubisme són els primers
moviments que desenvolupen un nou
sentit de la idea plàstica. Matisse,
Munch, Picasso, Bracque, Modigliani
o Kokoschka busquen noves formes
artístiques, experimenten amb mate7

rials i esperen que l’espectador s’enfronti a la seva obra sense prejudicis.
L’ARQUITECTURA DEL S. XX: DEL
MODERNISME A LA BAUHAUS
Divendres de 17 a 18.30 h (9 sess. inici
26 abr.) Preu: 67,14 €
Professora: Laura Benguerel

El segle XX presenta un canvi radical
respecte a la tradició anterior: noves
teories, imatges, visions, símbols i
tècniques irrompen en l’arquitectura.
Antoni Gaudí, Víctor Horta, F. Lloyd
Wright, W. Gropius, Mies van der
Rohe o Le Corbusier ens mostraran
aquests canvis a través de les seves
millors obres.
AVANTGUARDES
ARTÍSTIQUES EN EL PERÍODE
D’ENTREGUERRES
N

Dimarts de 10 a 11.30 h (8 sess. inici 30
abr.) Preu: 59,68 €
Professor: Marcos Yáñez

La Primera Guerra Mundial va influir
en el món de l’art i la filosofia occidentals. Aquest influx, al costat dels
grans canvis operats per avantguardes com el fauvisme i el cubisme i
les filosofies hereves de Nietzsche
i Freud, van afavorir el sorgiment de
noves arts per a una nova societat. El
constructivisme, el neoplasticisme,
dadá o el surrealisme s’entrellacen en
un dels períodes més emocionants de
la història.
LES TENDÈNCIES DE L’ART
ACTUAL
Dimecres de 18 a 19.30 h (7 sess.i 1 sortida. Inici 24 abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Elena Blesa

Descobrirem els camins de l’art de la
primera dècada del segle XXI, buscant connectar-la amb el període just
anterior, i resseguint els seus vincles
amb l’art actual. Coneixerem el context cultural, polític, filosòfic i social
que acompanya moviments i tendències artístiques. Comentarem l’actualitat de l’art i realitzarem visites a
exposicions d’art contemporani. Les
entrades aniran a càrrec dels participants.
COM LLEGIR UN QUADRE
Dimecres de 18.30 a 20 h (8 sess. inici 24
abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Mariona Millà

Un viatge per la pintura per aprendre
a interpretar les obres d’art i gaudir-ne. Analitzarem les tècniques, les
composicions, els gèneres i temes
d’obres d’època antiga i moderna,
amb una visió d’artista.

Divendres de 17 a 19 h (inici 26 abr.)
Professora: Pilar Rueda
Dimarts de 17 a 19 h (inici 7 maig)
Professora: Maria Vallverdú de
Matèria BCN
Dimecres de 17 a 19 h (inici 24 abr.)
Professora: Cèlia Segovia
Dimarts d’11 a 13 h (inici 7 maig)
Dijous de 10 a 12 h (inici 9 maig)
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 (6 sess. inici 6
maig) Preu: 44,76 €
Professor: Josep Pedrals

Què està passant a la poesia actual? Com s’expressen els poetes avui
dia? Fem una ullada a algunes formes
de lectura i d’escriptura que s’agiten
pel primer quart del segle XXI, gaudim-les i comentem-les, esbrinem-ne
la fortuna i la força, la gràcia i la repulsió, i provem de trobar camins transitables en aquesta densa cruïlla.
EL PLAER DE LA LECTURA:
TEXTOS DE LA LITERATURA
OCCIDENTAL
Dilluns de 10 a 11.30 h (7 sess. inici 29
abr.) Preu: 52,22 €
Professora: Marina Llompart

Resseguirem les petjades d’autors
com Stefan Zweig, Natalia Ginzburg,
Nikos Kazantzakis o Amélie Nothomb, entre d’altres, per observar
com a través dels llibres i la lectura
han intentat comprendre la condició
humana en la complexa Europa dels
segles XX i XXI.
LES GRANS NOVEL·LES DE TOTS
ELS TEMPS
Dimarts de 10.30 a 12 h (8 sess. inici 30
abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Mireia Companys

Analitzarem i comentarem algunes
de les millors novel·les de la literatura universal per gaudir del plaer de la
lectura, compartir les emocions que
desperten i descobrir els recursos
narratius i el context que les sustenten.
NOVEL·LA DEL SEGLE XX: L’ART
DE LA FICCIÓ

VIATGI A LES PROPERES
EXPOSICIONS

Dimarts de 19.30 a 21 h (8 sess. inici 30
abr.) Preu: 59,68 €
Professor: Ricardo Baixeras

Dimarts de 10 a 12 h (inici 30 abr.)
Dimecres de 10 a 12 h (inici 24 abr.)
Divendres de 10 a 12 h (inici 26 abr.)

La ficció contemporània és una de les
fites més excel·lents de la narrativa
literària de tots els temps. Parlarem
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d’alguns dels autors i de les novel·les
més representatives com El Danubi
de C. Magris, Vides minúscules de
P.Michon, Respiració artificial de R.
Piglia, La vida breu de J.C. Onetti que
han provocat ruptures temàtiques,
estilístiques i estructurals amb la tradició literària anterior.
CINEMA I TEATRE

SORTIM AL TEATRE: LA FUNCIÓ
ÉS A PUNT DE COMENÇAR
Dijous de 18 a 19.30 h (9 sess. inici 25
abr.) Preu: 67,14 €
Professora: M. Lluïsa Gasulla

T’agrada el teatre? Vols estar al dia
de la programació a les sales? Compartirem l’afició al teatre i gaudirem
en profunditat de la cartellera teatral
de Barcelona. Llegirem, analitzarem
i comentarem algunes de les obres
que es programin al llarg del trimestre
als teatres de la ciutat i les anirem a
veure en grup fora de l’horari del curs.
Les entrades aniran a càrrec dels participants.
OBRES MESTRES DE LA
HISTÒRIA DEL CINEMA
Dilluns de 19.30 a 21 h (7 sess. inici 29
abr.) Preu: 52,22 €
Professor: Rosa M. Gutiérrez

Visionarem films fonamentals de la
història del cinema i els comentarem
a classe després d’una breu introducció sobre alguns aspectes tècnics, de
llenguatge i formals que ens serviran
com a clau de lectura.
ANÀLISI I CRÍTICA
CINEMATOGRÀFICA
Dimecres de 17 a 18.30 h (8 sess. inici 24
abr.) Preu: 59,68 €
Professor: Enric Ros

Junts recorrerem alguns dels grans
moments de la història del cinema,
debatent i analitzant l’estil, el llenguatge cinematogràfic, els significats
ocults i l’ús de símbols i icones de
diferents autors i moviments cinematogràfics, des dels temps de Griffith
al cinema d’avui. En el nostre taller
d’anàlisi i crítica hi haurà espai pel
cinema de països, èpoques i gèneres
ben diversos.
MITES, GRANS MOMENTS I
FORMES DEL CINEMA
Dijous de 18.30 a 20 h (9 sess. inici 25
abr.) Preu: 67,14 €
Professor: Alexis Racionero

Proposem una mirada transversal sobre el cinema, combinant moments
clau amb mites de la pantalla i l’estudi
de recursos tècnics propis del llenguatge cinematogràfic i la narrativa
audiovisual. Tractarem els anys d’esplendor del cinema d’autor, els arque-

tips de l’heroi, superheroi i antiheroi
o mites de l’star system com Harrison
Ford o els germans Coen.
ELS MILLORS DIRECTORS DEL
CINEMA CLÀSSIC EUROPEU: DE
LUBITSCH A BUÑUEL
N
Dijous d’11.30 a 13 h (9 sess. inici 25
abr.) Preu: 67,14 €
Professor: Enric Ros

Repassarem l’obra de deu dels grans
directors que, amb la seva obra, van
contribuir a sedimentar el llenguatge
cinematogràfic a Europa i a il·luminar
el trànsit cap a la modernitat. Analitzarem les principals pel·lícules
d’Ernst Lubitsch, F. W. Murnau, Robert Bresson, Jacques Becker o Luis
Buñuel.
EL CINEMA MUSICAL: CANTANT I
BALLANT A LA GRAN PANTALLA N
Dimarts de 18.30 a 20 h (8 sess. inici 30
abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Judith Vives

Repassarem el gènere musical des
del seu naixement als inicis del
cinema sonor fins a èxits actuals
com La La Laland. Ens fixarem en
les característiques d’aquest gènere,
aprofundirem en els grans musicals de
la Metro, repassarem les aportacions
que van fer grans actors i directors com
Fred Astaire, Gene Kelly, Vincente Minelli o Bob Fosse, i descobrirem com
el gènere va sobreviure la seva època
daurada adaptant-se als nous temps.
ANEM AL CINEMA
Divendres de 20 a 21.30 h (5 sess. inici
26 abr.) Preu: 37,30 €
Professora: Judith Vives

Coneixerem la diversitat d’oferta cinematogràfica de Barcelona i aprendrem a tenir una orientació crítica.
Veurem films de diferents estils que
anirem comentant al llarg de les sessions. Les sessions seran quinzenals.
Les entrades aniran a càrrec dels participants.
MÚSICA

INTRODUCCIÓ AL LLENGUATGE
MUSICAL: APRÈN A LLEGIR UNA
PARTITURA
Dilluns de 16.30 a 18 h (7 sess. inici 29
abr.) Preu: 52,22 €
Professora: Marta Vigo

T’agradaria saber llegir música? Vols
agafar una partitura i saber com interpretar-la? Aquest taller està adreçat als alumnes que tenen nocions
de lectura musical però volen agafar
més desimboltura. Mitjançant jocs,
exercicis i cançons guanyaràs agilitat
i aprendràs noves notes i ritmes.
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APROXIMACIÓ AL MÓN DE LA
MÚSICA
Dijous de 10 a 11.30 h (9 sess. inici 25
abr.) Preu: 67,14 €
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: UNA
INTRODUCCIÓ AL S.XX
Dimecres de 20 a 21.30 h (5 sess. inici 8
maig) Preu: 37,30 €
Professor: Joan Vives

Les aportacions musicals de compositors com Wagner o Debussy , esdevenen un veritable proemi al trencament de la tonalitat que Schönberg va
materialitzar l’any 1908. Amb aquest
tret de sortida comença el segle XX
musical marcat pel trencament progressiu de fronteres estètiques a la
recerca de la llibertat creativa total.
ENTENDRE L’ÒPERA
Dilluns de 20 a 21.30 h (7 sess. inici 29
abr.) Preu: 52,22 €
Professor: Francesc Conesa

Un viatge fascinant per l’òpera a
través d’obres mestres del gènere.
Coneixerem les claus per comprendre l’òpera i gaudir-ne plenament.
La selecció inclou algunes de les
peces programades a la temporada
del Liceu.
L’ÒPERA COM MAI NO L’HAVIES
SENTIT
Dijous de 18.30 a 20 h (9 sess. inici 25
abr.) Preu: 67,14 €
Professor: Joan Martínez-Colàs

Al llarg dels més de quatre-cents anys
d’història de l’òpera, són nombrosos
els autors que han fet servir aquest
gènere com a mitjà expressiu. Des de
Monteverdi fins a Josep Soler, passant per Händel, Mozart, Verdi, Wagner i Puccini, el curs ens permetrà
conèixer l’evolució estilística i tècnica
de l’òpera, la més completa de totes
les arts.
ELS MILLORS ÀLBUMS DE LA
HISTÒRIA DEL POP-ROCK
Dijous de 20 a 21.30 h (9 sess. inici 25
abr.) Preu: 67,14 €
Professor: Àlex Torío

Completarem la línia del temps a
través dels discos que la crítica i les
vendes van posar als primers llocs
de les llistes, des de principis dels 80
fins a inicis del segle XXI. Moviments
com el tecno, la new wave, brit-pop,
grunge, i el creixent desplaçament de
la música de qualitat cap a la música
alternativa, com els Pixies o els pri10

mers Radiohead. Seguirem artistes
que tenen una trajectòria, com Neil
Young, David Bowie, els Stones, Bob
Dylan, i d’altres que marcaran el futur,
com Prince o Michael Jackson.
CIÈNCIA I NATURA
CIÈNCIA

EMBRIONS, REGENERACIÓ I
ENVELLIMENT: PER QUÈ SOM
COM SOM?
N

Dilluns d’11 a 12.30 h (7 sess. inici 29
abr.) Preu: 52,22 €
Professora: Sofía Araújo

Saps que es pot combatre l’envelliment mitjançant l’estudi de les mosques i que el fetge humà es regenera
naturalment? A través de la biologia
del desenvolupament entendrem
com s’organitzen, cooperen i es comuniquen les cèl·lules per formar un
ésser viu complex i sa, com nosaltres. Parlarem dels canvis genètics
i cel·lulars que ens succeeixen al
llarg de la vida i dels últims descobriments en matèria de creixement,
envelliment i regeneració per entendre per què som com som.
INTRODUCCIÓ A LA NEUROCIÈNCIA:
NEUROBIOLOGIA DELS SENTITS N
Dimecres de 17 a 18.30 h (8 sess. inici 24
abr.) Preu: 59,68 €
Professor: Marc López Cano

El cervell és un òrgan increïble. És un
dels principals actors en la percepció
del món extern, de tot allò que ens envolta. Ens proposem conèixer els diferents estímuls externs que l’organisme pot detectar, entendre i estudiar
els diferents sistemes i sentits de què
disposem i debatre les diferents respostes biològiques que se’n deriven.
ASTRONOMIA I ORIGEN DE
L’UNIVERS
Dilluns de 18.30 a 20 h (7 sess. inici 29
abr.) Preu: 52,22 €
Professor: Marc Boqué

Un nou viatge introductori als misteris de l’univers on parlarem de les
belles imatges del sistema solar, les
galàxies o la formació dels estels.
Quina forma té l’univers? És finit o
infinit? Com va començar? Una invitació a conèixer aquest cosmos
que també és la nostra llar.
RISCOS METEOROLÒGICS:
TIPUS, GENERACIÓ I
REPERCUSSIÓ

N

Dilluns de 17 a 18.30 h (7 sess. inici 29
abr.) Preu: 52,22 €
Professor: Carlos Barriocanal

Les sequeres, les onades de calor i
de fred, les precipitacions torrencials,
els temporals de mar, els vents huracanats, les mànegues i les nevades

importants són, entre d’altres, uns
esdeveniments meteorològics que
sovint es converteixen en un risc per
a les persones i el medi natural. Estudiarem quins són, com es generen
i quin és el seu abast, i analitzarem
casos succeïts a Catalunya.
TENS DRET A ROMANDRE EN
SILENCI: INTRODUCCIÓ AL
PROCÉS PENAL
N

Dijous de 19.30 a 21 h (8 sess. inici 2
maig) Preu: 59,68 €
Professora: Anna Almécija

L’escena del crim s’endinsa en el món
del procés penal. Coneixerem les
fases d’un procediment criminal, els
drets dels detinguts i de les víctimes,
com transcorre un judici amb jurat....
Aprendrem a identificar i diferenciar
delictes: un homicidi d’un assassinat
o un furt d’un robatori. Si ets un amant
de les novel·les de misteri, aquest és
el teu taller!
NATURA

NATURA, SENDERISME I APP’S
D’ORIENTACIÓ
N

Dissabte de 10 a 13 h (1 sess. i 3 sortides. Inici 27 abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Anna Blas de CIMAE

A través d’un taller i tres sortides de
senderisme al bosc de Can Deu, el
Farell i el Figaró aprendrem a caminar amb pals, saber què cal dur a la
motxilla i utilitzar aplicacions de telèfon mòbil per tal de no perdre’ns, tot
reconeixent la natura que ens envolta.
Cal portar telèfon mòbil, tablet o GPS.

AUTOCONEIXEMENT I
CREENCES, EL CAMÍ DE L’ÈXIT
PERSONAL
N

Divendres de 10 a 11.30 h (9 sess. inici
26 abr.) Preu: 67,14 €
Professora: Carme Boo

Quan penses realitzar el teu somni?
El nostre recorregut vital es traça a
partir de decisions que, a la vegada, venen determinades per creences. A través de la PNL transformarem aquestes estructures apreses
per millorar la nostra qualitat de
vida i orientar-nos a l’excel·lència.
LA MÀGIA D’ESTIMAR-SE:
ACCEPTACIÓ I CONSCIÈNCIA

N

Dimarts de 16.30 a 18 h (8 sess. inici 30
abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Carme Boo

Treballarem la consciència personal
per identificar les respostes automàtiques i hàbits davant la vida i, a través
de l’acceptació, transformar i educar
allò que ens allunya de la plenitud vital
i del sentiment de satisfacció personal.
QUI NO TÉ PORS? APRENEM A
GESTIONAR-LES
N

Dijous de 10 a 11.30 h (9 sess. inici 25
abr.) Preu: 67,14 €
Professora: Elena Ramírez

La por és una emoció freqüent i normal que ens acompanya al llarg de la
nostra trajectòria vital. En moments
de la vida pot limitar-nos i condicionar les nostres decisions. Aprendre a
gestionar-la de forma sana, ens ajudarà a triar, viure i gaudir d’itineraris
vitals més saludables i lliures.

CREIXEMENT PERSONAL
PSICOLOGIA

ENEAGRAMA PER A LA
VIDA QUOTIDIANA: DE LA
CONSCIÈNCIA A L’ACCIÓ
Dijous de 16.30 a 18 h (9 sess. inici 25
abr.) Preu: 67,14 €
Professora: Fuensi García

Les persones som diferents pel que fa
als nostres comportaments, motivacions, pors i pautes de comunicació.
L’eneagrama organitza les personalitats en nou patrons des dels quals
ens podem conèixer millor i també
entendre els altres. Farem un ús pràctic i útil per iniciar un treball de millora
personal.
PSICOLOGIA SISTÈMICA: UN
VIATGE A TRAVÉS DE LES
RELACIONS

patrons d’interacció a través de les
relacions que establim amb els altres, tant a nivell familiar com laboral,
eductiu o social. Promourem un canvi
de mirada que ens ajudarà a resoldre
situacions conflictives o de malestar i
a accedir a un equilibri relacional útil
i beneficiós.

N

COMUNICACIÓ NO VERBAL: MÉS
ENLLÀ DE LA PARAULA
Dimecres de 16.30 a 18 h (8 sess. inici 24
abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Raquel Ballesteros

La nostra mirada, expressió facial,
gestos, postura, volum de la veu, entonació... diuen moltes coses, independentment de la nostra voluntat de
fer-ho. Aprendrem a detectar i escoltar aquests senyals per transmetre el
que necessitem, volem i sentim amb
claredat i coherència amb nosaltres
mateixos.
VIURE EN POSITIU, PENSAR EN
POSITIU

Dijous de 18 a 19.30 h (9 sess. inici 25
abr.) Preu: 67,14 €
Professora: Dolors Guixà

Dimecres de 10 a 11.30 h (8 sess. inici 24
abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Pilar Cases

El pensament sistèmic ens permet
prendre consciència dels nostres

Una gran part dels nostres pensaments estan plens de càrrega ne11

gativa 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 potenciar els pensaments positius per tal d’incrementar
el benestar personal.
FITNESS MENTAL: GAUDEIX
DELS BENEFICIS DE LA
PSICOLOGIA POSITIVA

N

Dilluns de 20 a 21.30 h (7 sess. inici 29
abr.) Preu: 52,22 €
Professor: Albert Dica

A través de la nova ciència de la psicologia positiva millorarem la salut
emocional i desenvoluparem hàbits
mentals per viure amb plaer. Posarem
el focus en les virtuts, fortaleses, relacions, la capacitat de fluir, l’alegria i la
flexibilitat per poder abordar eficientment el teu dia a dia.
DONEM LA VOLTA A LA TRUITA:
GESTIÓ SALUDABLE DE LES
ADVERSITATS
Dimarts de 12 a 13.30 h (8 sess. inici 30
abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Elena Ramírez

L’aparició de conflictes, incerteses
i reptes forma part dels processos
vitals més naturals. Aprendre a gestionar les adversitats amb bons ingredients i recursos emocionals saludables ens permetrà donar la volta a
la truita i viure una vida en clau més
optimista i generosa.
HO’OPONOPONO: EINA ANCESTRAL
PER VIURE EN PAU
N
Dimarts de 18.30 a 20 h (8 sess. inici 30
abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Helena Broquetas

Coneixerem aquesta eina ancestral
hawaiana que, mitjançant el poder de
la paraula, ens porta a reconèixer-nos
creadors i responsables de la nostra
vida i del nostre entorn. Començarem
a posar pau a problemes i conflictes
a nivell físic, emocional, econòmic,
espiritual... a través de l’alliberament
que proporciona el perdó i l’amor.
HABILITATS I COMPETÈNCIES

MINDFULNESS PER VIURE
PLENAMENT
Dilluns de 20 a 21.30 h (7 sess. inici 29
abr.) Preu: 52,22 €
Professora: Laura Mateu

Ens iniciarem en aquesta pràctica
basada en el coneixement profund
de la ment i que desenvolupa recursos interns per viure plenament. Treballarem l’acceptació, l’empatia i el
benestar per aconseguir una major
sensació de pau.
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APROFUNDINT EN LA PRÀCTICA
DEL MINDFULNESS
Divendres de 10.30 a 12 h (9 sess. inici
26 abr.) Preu: 67,14 €
Professora: Lola González

Aquest curs s’adreça a aquelles persones que ja coneixen els principis
bàsics de la pràctica de mindfulness
i desitgen aprofundir en ella i establir
una pràctica més estable.
ORDRE CONSCIENT: CASA
ORDENADA I MENT RELAXADA

N

Dilluns de 17 a 18.30 h (7 sess. inici 29
abr.) Preu: 52,22 €
Professora: Yolanda López

Són moltes les sensacions i emocions que vivim a casa nostra. Aplicant
l’ordre conscient a la llar aconseguirem un major benestar, energia, pau i
tranquil·litat. Posarem el focus en l’ordre interior i exterior parlant de tècniques de disposició, manteniment
i consum conscient per aconseguir
una llar més sostenible.
LA MEMÒRIA: UNA CAPACITAT
QUE PODEM MILLORAR
Dilluns de 10 a 11.30 h (7 sess. inici 29
abr.) Preu: 52,22 €
Dimarts de 16.30 a 18 h (8 sess. inici 30
abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Isabel Cayuela
Dimecres d’11.30 a 13 h (8 sess. inici 24
abr.) Preu: 59,68 €
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.
DIR-HO TOT I DIR-HO BÉ.
TÈCNIQUES PER PARLAR EN
PÚBLIC
Dijous de 20 a 21.30 h (9 sess. inici 25
abr.) Preu: 67,14 €
Professora: Io Valls

Sovint hem de parlar en públic i no
sabem per on començar. Aquest taller pràctic ens ajudarà a millorar la
comunicació interpersonal, l’empatia
i l’assertivitat en la conversa. Practicarem diversos tipus d’interacció i de
presentació oral en públic: improvisades i preparades. Parlar és un plaer,
en gaudirem!
LA MÀGIA DE L’IL·LUSIONISME
Divendres de 17 a 19 h (8 sess. inici 3
maig) Preu: 79,57 €
Professor: Mag Stigman

Et fascina la matemàgia? Vols aprendre a fer un espectacle divertit i entretingut? Seguirem fent una aproximació pràctica a la màgia de prop i a
diferents tècniques d’habilitat manual amb fils, llumins, bitllets... 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.
SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
SALUT

EL METGE A PROP: ELS GRANS
TEMES DE LA MEDICINA
CIENTÍFICA
Dimarts de 17 a 18.30 h (8 sess. inici 30
abr.) Preu: 59,68€
Professors: Drs. Anton Aubanell i
Josep M. Payà

Com afecta la nostra dieta a la salut? Saps com funciona el sistema de
trasplantaments? Quins efectes té el
tabac fora dels pulmons? Entendrem
el funcionament del cos humà i l’aparició de la malaltia tot fent una introducció al magnífic món de la medicina del segle XXI amb una exposició
clara i participativa.
ALIMENTACIÓ SALUDABLE VS
DIETES MIRACLE
N
Dijous de 18.30 a 20 h (9 sess. inici 25
abr.) Preu: 67,14 €
Professora: Marta Morillo

REEDUCACIÓ VISUAL. MÈTODE
BATES
Dijous de 17 a 18.30 h (9 sess. inici 25
abr.) Preu: 67,14 €
Professora: Orit Kruglansky de Cos,
Cooperativa de salut

Per què ens hem de resignar a portar ulleres o lents de contacte tota
la vida? El mètode Bates ens ajuda
a millorar la vista i a fer-ne un ús
més adequat. Està especialment
indicat en casos de miopia, hipermetropia, astigmatisme, vista cansada i estrabisme.
ACTIVITAT FÍSICA

TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ I
RESPIRACIÓ
Dimarts de 10.30 a 12 h (8 sess. inici 30
abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Victòria Soler

La respiració i la relaxació són dues
tècniques de gran poder a l’hora de
produir canvis reals i duradors en el
nostre estat físic, mental i emocional.
L’una i l’altra es potencien i juntes ens
ajuden a alliberar tensions, asserenar-nos i calmar la nostra ment en
profunditat.
RELAXACIÓ I MEDITACIÓ

Existeixen realment les dietes miracle? Pot ser perillós seguir-les? Hi ha
aliments bons i dolents? Una alimentació saludable és la manera més
efectiva de mantenir-te en el teu pes
ideal i sentir-te bé. Explicarem les
bases nutricionals d’una alimentació
equilibrada, l’adaptació metabòlica i
com planificar el menú ideal.

Dimecres de 14 a 15 h (8 sess. inici 24
abr.) Preu: 39,78 €
Professora: Milagros Martínez

INTRODUCCIÓ A L’ALIMENTACIÓ
AYURVEDA
N

IOGA I MEDITACIÓ

Dijous de 16.30 a 18 h (9 sess. inici 25
abr.) Preu: 67,14 €
Professora: Mónica Buendía

Segons l’Ayurveda l’alimentació juga
un paper fonamental en l’estat del teu
organisme i de la teva ment. Sentir-te
en equilibri està a les teves mans.
Aprendrem hàbits alimentaris saludables i coneixerem les qualitats i propietats dels aliments per tal de poder
escollir aquells que millor s’adapten a
les necessitats de cada moment.
FITOTERÀPIA I AROMATERÀPIA
Dimecres de 10 a 12 h (8 sess. inici 24
abr.) Preu: 79,57 € Amb suplement
Professor: Jose Herrero de Cos,
Cooperativa de salut

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

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.
Dilluns de 18.30 a 20 h (7 sess. inici 29
abr.) Preu: 52,22 €
Professora Eylen Bertel

Combinarem hatha ioga i meditació
per assolir una connexió profunda
amb el nostre cos i prendre consciència del moment present a través
de la respiració. L’objectiu serà l’observació física, emocional i espiritual del nostre ésser i aconseguir un
major benestar a tots els nivells.
IOGA
Dilluns d’11.30 a 12.45 h (7 sess. inici 29
abr.) Preu: 43,51 €
Dimecres de 15 a 16.30 h (8 sess. inici 24
abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Edel Cases
Dimecres de 10 a 11.30 h (8 sess. inici 24
abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Marién García
Divendres de 12 a 13.30 h (9 sess. inici
26 abr.) Preu: 67,14 €
Professora: Teresa Cortada

El hatha ioga es basa en un conjunt
de tècniques per mantenir la salut i el
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benestar a nivell físic i psicològic a
través de postures o asanes.
OFFICE IOGA
Dijous de 14 a 15 h (9 sess. inici 25 abr.)
Preu: 44,76 €
Professora: Edel Cases

Fes un parèntesi en el teu dia a dia
per sentir-te renovat i amb la ment
clara. Elimina l’estrès, les tensions
acumulades, els dolors i les molèsties que apareixen després de moltes
hores davant l’ordinador.
TAI-TXÍ
Dilluns de 10 a 11.15 h (7 sess. inici 29
abr.) Preu: 43,51 €
Professora: Gemma Sunaya
Dimecres de 16.30 a 17.45 h (8 sess. inici
24 abr.) Preu: 49,73 €
Professora: Nancy Páez de Ceitai

El tai-txí és una antiga art marcial
xinesa que comporta la pràctica
d’exercicis senzills, suaus i relaxants, sincronitzant la respiració
amb el moviment i la concentració.
TXI-KUNG
Dilluns de 15.30 a 16.45 h (7 sess. inici
29 abr.) Preu: 43,51 €
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 15 h (8 sess. inici 30 abr.)
Preu: 39,78 €
Professora: Carmen Chito
Dijous de 12.30 a 13.45 h (9 sess. inici 25
abr.) Preu: 55,95 €
Professora: Alexandra Cervera
Dissabte de 10 a 11.30 h (9 sess. inici 27
abr.) Preu: 67,14 €
Professora: Janine Machado

Un sistema d’exercicis enfocats a
potenciar la flexibilitat del cos, tonificant els músculs, enfortint-los i
estirant-los, per afavorir una bona
postura, més control i la precisió dels
moviments.
IOGUILATES
Dimarts de 12 a 13.30 h (8 sess. inici 30
abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Lucrecia Guio

Amb la combinació de ioga i Pilates
enfortirem, flexibilitzarem i tonificarem tota la musculatura corporal. Afinarem i reforçarem la zona abdominal
mitjançant exercicis relaxats amb els
quals aprendrem a gaudir de cada
moviment. També ens servirà per
alinear les articulacions i corregir els
mals hàbits posturals.
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HIPOPILATES

EXPRESSIÓ

Dilluns de 14 a 15 h (7 sess. inici 29 abr.)
Preu: 34,81 €
Professor: André Torres
Dimarts de 17 a 18.15 h (8 sess. inici 30
abr.) Preu: 49,73 €
Professora: Janine Machado

Combina exercicis actius de gimnàstica hipopressiva amb posicions i tècniques del mètode Pilates per millorar
la postura corporal, els problemes
d’esquena i reforçar i reduir el perímetre abdominal.
GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA
Dimecres de 10 a 11.15 h (8 sess. inici 24
abr.) Preu: 49,73 €
Dimecres d’11.30 a 12.45 h (8 sess. inici
24 abr.) Preu: 49,73 €
Divendres de 17 a 18.15 h (9 sess. inici 26
abr.) Preu: 55,95 €
Professora: Niserine Dourghal

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.
ESTIRAMENTS I ESQUENA SANA
Dimarts de 15 a 16.30 h (8 sess. inici 30
abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Carmen Chito

Farem una sèrie d’exercicis que ens
ajudaran a corregir la postura, flexibilitzar músculs i tendons, aconseguir
més harmonia en els moviments i
prendre consciència del propi cos i el
seu moviment.
BODY BALLET
Dimecres de 18.30 a 20 h (8 sess. inici 24
abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Valentina Freifeld

A través d’exercicis de ballet i Pilates
tonificarem la musculatura i millorarem la postura corporal. Treballarem
les cames, 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!
DEFENSA PERSONAL:
TÈCNIQUES DE PREVENCIÓ

N

Divendres de 17 a 18.30 h (8 sess.
inici 26 abr.) Preu: 59,68 €
Professors 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 prevenció per a amenaces reals.
Desenvoluparàs la capacitat de reacció, l’autoconfiança i l’autocontrol.

ESCRIPTURA

L’ART I OFICI DE NARRAR:
ESCRIPTURA CREATIVA I
TÈCNIQUES NARRATIVES
Dimecres de 10.30 a 12 h (8 sess. inici 24
abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Raquel Picolo

Vols conèixer els secrets que s’amaguen darrere d’un bon conte o d’una
novel·la apassionant? Com s’escriu
una narració que funciona i enlluerna?
Trobaràs el secret en les tècniques narratives. Posarem èmfasi en l’espai i el
temps de la narració, en les veus dels
personatges i en l’estructura del relat.
ESCRIPTURA CREATIVA: MIRAR I
VIURE PER ESCRIURE
Dimecres de 20 a 21.30 h (8 sess. inici 24
abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Irene Yúfera

Fotografies, pintures, paisatges… el
nostre entorn ens proporciona multitud d’estímuls per desfermar l’escriptura. Compartirem camins que ens
portin a posar per escrit allò que és visible i vivible. L’escriptura pot afinar la
nostra mirada i enriquir la nostra vida.
TEATRE

INTERPRETACIÓ TEATRAL
Divendres de 18.30 a 20.30 h (8 sess. inici 3 maig) Preu: 79,57 €
Professora: Julia Reiffs

A partir de diferents tècniques que ens
permetran jugar i descobrir un gran
ventall de possibilitats i recursos interpretatius, coneixerem més en profunditat el món de l’actor, la creació d’un
personatge i la posada en escena.
TALLER DE TEATRE: EL JOC
TEATRAL
Dijous de 18.30 a 20 h (9 sess. inici 25
abr.) Preu: 67,14 €
Professor: David Franch

Potenciarem la nostra creativitat i les
nostres habilitats personals, desenvoluparem la nostra imaginació, estimularem l’espontaneïtat, augmentarem la percepció i la sensibilitat, tot
reforçant la nostra autonomia, l’autoestima i la personalitat. Els participants serem actors i creadors alhora!
VEU I CANT

TALLER DE CANÇÓ
Divendres de 10.30 a 12 h (9 sess. inici
26 abr.) Preu: 67,14 €
Professora: Helena Cabo

Gaudirem de cantar en grup aplicant
eines bàsiques de tècnica vocal.

Aprendrem a cantar cançons polifòniques posant èmfasi en l’afinació,
el ritme i les dinàmiques musicals de
cada tema.
JAZZ VOCAL
Dimarts de 20 a 21.30 h (8 sess. inici 30
abr.) Preu: 59,68 €
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

BALLET PER A ADULTS
Dilluns de 17 a 18.30 h (7 sess. inici 29
abr.) Preu: 52,22 €
Professora: Israel Rueda

Vols fer realitat el somni d’infantesa
que vas acabar deixant o mai no vas
començar? Amb classes disteses treballarem els principis bàsics del ballet
i ens ajudarem de tècniques de ioga i
Pilates per acabar fent petites coreografies. 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 (8 sess. inici 24
abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Pilar Pintor

Aprendrem a ballar rock and roll, pasdoble, bolero, txa-txa-txà, fox i tango.
Ens fixarem en les postures, en l’elegància per ballar de forma natural i en
diferenciar els ritmes.
BALLS EN LÍNIA
Dijous de 10 a 11.30 h (9 sess. inici 25
abr.) Preu: 67,14 €
Professor: Gabriel Ibáñez

Ballarem diferents ritmes coneguts,
com el rock, el vals, el tango, el twist
o el txa-txa-txa. A partir d’aquests
balls, treballarem l’orientació espacial, la memòria i la coordinació motora.
Vine a ballar ritmes clàssics i moderns
que podràs practicar allà on vagis!
COUNTRY LINE DANCE
Dijous d’11.30 a 12.30 h (9 sess. inici 25
abr.) Preu: 44,76 €
Professor: Gabriel Ibáñez

El ball en línia sorgeix de fusionar
diferents passos coneguts i senzills
que no requereixen parella. Passarem una bona estona gaudint de la
música country i d’alguns ritmes llatins tot progressant classe a classe.
Anima’t, ballar és medicina!
BALLS CARIBENYS
Divendres de 20 a 21.30 h (9 sess. inici
26 abr.) Preu: 67,14 €
Professor: Jorge Aguilar

Aprendrem els principals balls cari15

benys, les figures, estils i moviments.
Gaudirem de la bachata, el merengue,
la salsa i ens deixarem seduir per alguns ritmes afrocaribenys.

TÈCNIQUES FOTOGRÀFIQUES

BALLS LLATINS SENSE PARELLA

Aprendrem a treballar les diferents
tècniques fotogràfiques que permet
el format digital: el paisatge, el control del flaix, les metadades i el retoc
fotogràfic, entre d’altres. La sortida
fotogràfica pot no coincidir amb el dia
habitual del taller.

Dimecres d’11.30 a 13 h (8 sess. inici 24
abr.) Preu: 59,68 €
Professor: Jorge Aguilar

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.
BOLLYWOOD
Divendres de 18.30 a 20 h (9 sess. inici
26 abr.) Preu: 67,14 €
Professora: Pinky Shamdasani

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.
SWING SOLO
Dimarts de 20 a 21.30 h (8 sess. inici 30
abr.) Preu: 59,68 €
Professor: Albert Vallverdú d’Spank
the baby

Ballarem com en els bojos anys 20 a
partir de la música swing amb passos
i coreografies individuals de xarleston
i jazz steps. També coneixerem breument altres balls de la mateixa època,
com lindy hop, balboa, shag o blues,
que tornen a ser molt populars en
l’actualitat.
DANCEHALL
Dijous de 20 a 21.30 h (9 sess. inici 25
abr.) Preu: 67,14 €
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.
CREATIVITAT
FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA AVANÇADA
Dimarts d’11.30 a 13 h (7 sess. i 1 sortida. Inici 30 abr.) Preu: 59,68 €
Professor: Ricard Badia

Si has estat autodidacta o tens nocions bàsiques de fotografia, però
necessites aprofundir en els coneixements tècnics i pràctics de la càmera,
aquest és el teu taller! La sortida fotogràfica pot no coincidir amb el dia
habitual del taller.
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Dimarts de 18 a 19.30 h (7 sess. i 1 sortida. Inici 30 abr.) Preu: 59,68 €
Professor: Ricard Badia

ENCERTS I DESENCERTS
FOTOGRÀFICS: COM
ACONSEGUIR BONS RESULTATS
Dilluns de 16.30 a 18 h (5 sess. i 2 sortides. Inici 29 abr.) Preu: 52,22 €
Professora: Kati Riquelme

Diuen que els humans aprenem més
dels errors que dels encerts i que,
a més, aquests ens fan créixer. Et
sents perdut a l’hora de buscar el
centre d’atenció de les fotografies?
No encertes la il·luminació dels teus
treballs? Aprendràs a evitar i corregir
aquests i altres errors i a fer bones fotografies. Les sortides fotogràfiques
poden no coincidir amb el dia habitual del taller.
SORTIDES FOTOGRÀFIQUES:
POSA EN PRÀCTICA ELS TEUS
CONEIXEMENTS
N
Dimarts de 19.45 a 21.15 h (4 sess. i 4
sortides. Inici 30 abr.) Preu: 59,68 €
Professor: Ricard Badia

La clau de l’èxit per dominar una disciplina és dedicar-li hores de pràctica.
A través de quatre sessions teòriques
i quatre sortides posarem en pràctica
els coneixements de la càmera i treballarem la idea i missatge de cada imatge per aconseguir un bon “instant”.
INSTAGRAMERS D’ÈXIT
Dilluns de 19.30 a 21.30 h (6 sess. i 1 sortida. Inici 29 abr.) Preu: 69,62 €
Professor: Luis Giménez

Vols donar-te a conèixer a través
d’Instagram? Farem una introducció
a les seves possibilitats comunicatives i usos en l’àmbit de màrqueting
digital, creant imatges impactants i
correctament posicionades mitjançant l’ús dels hashtags. Aprendrem a
mesurar l’impacte de les publicacions
i parlarem de quins continguts publicar i quines tècniques fotogràfiques
fer servir. La sortida pot no coincidir
amb l’horari habitual del taller.

El dibuix és l’element essencial per
introduir-se en el món de les arts
plàstiques. Treballarem les formes
acadèmiques i les diferents tècniques
del dibuix. 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.

lència. Crearem composicions, atmosferes i contrastos en paisatges,
natures mortes i també retrats. El material anirà a càrrec dels participants.

DIBUIX NATURALISTA

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

Dimarts de 17 a 19 h (7 sess. i 1 sortida.
Inici 30 abr.) Preu: 79,57 €
Professora: Blanca Martí

Apropa’t a les tècniques d’observació
i dibuix de la natura. Combinarem les
sessions a l’aula amb dues sortides
de dibuix al natural. Aquest trimestre
ens centrarem en la representació
dels mamífers. El material anirà a càrrec dels participants. Les sortides poden no coincidir amb l’horari habitual
del taller.
URBAN SKETCHING
Dimarts de 17.30 a 19.30 h (inici 30 abr.)
Dissabte d’11 a 13 h (inici 27 abr.)
Professor: Shiembcn
8 sess. Preu: 79,57 € Amb suplement

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. El suplement és per la llibreta de dibuix. La
resta de material anirà a càrrec dels
participants.
TÈCNIQUES CREATIVES AMB
AQUAREL·LA
Dilluns de 17 a 19 h (7 sess. inici 29 abr.)
Preu: 69,62 €
Professora: Úrsula Uriach

Desperta la teva creativitat a través
del fascinant món de l’aquarel·la. A
través d’exercicis pràctics aprendrem
a utilitzar la tècnica i a trobar el nostre
propi llenguatge. El material anirà a
càrrec dels participants.
AQUAREL·LA I PAISATGE
Dimarts de 10 a 12 h (8 sess. inici 30 abr.)
Preu: 79,57 €
Professora: Helena Basagañas

EXPRESSIÓ PLÀSTICA

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.

APRÈN A DIBUIXAR

EXPERIMENTA AMB
L’AQUAREL·LA

Dimecres de 19 a 21 h (inici 24 abr.)
Professora: Úrsula Uriach
Dijous de 17 a 19 h (inici 2 maig)
Divendres de 10 a 12 h (inici 3 maig)
8 sess. Preu: 79,57 €
Professora: Helena Basagañas

Dijous de 10 a 12 h (8 sess. inici 2 maig)
Preu: 79,57 €
Professora: Úrsula Uriach

Aprendrem tots els secrets, possibilitats i estratègies creatives de la
tècnica de pintura a l’aigua per excel·

PINTURA A L’OLI
Dilluns de 19.30 a 21.30 h (7 sess. inici 29
abr.) Preu: 69,62 €
Professor: Xavier Moreno

EL RETRAT: DIBUIX
Dimecres de 10 a 12 h (8 sess. inici 24
abr.) Preu: 79,57 € Amb suplement
Professora: Mariona Millà

A partir de les bases acadèmiques
cercarem el caràcter més profund de
les emocions humanes reflectides en
el rostre. Aprendrem les tècniques que
permeten dotar d’expressió un retrat.
El suplement és pel model. El material
anirà a càrrec dels participants.
FIGURA HUMANA: DIBUIX
Dimecres de 12 a 14 h (8 sess. inici 24
abr.) Preu: 79,57 € Amb suplement
Professora: Mariona Millà

Taller pràctic on, des d’un punt de
vista artístic i anatòmic, ens centrarem en el coneixement del cos humà.
Intentarem copsar tota la força, expressivitat i sensibilitat que es pot
trobar en el cos nu. El suplement és
pel model. El material anirà a càrrec
dels participants.
PINTURA JAPONESA. SUMI-E
Dilluns de 10 a 12 h (7 sess. inici 29 abr.)
Preu: 69,62 € Amb suplement
Dimecres de 17 a 19 h (8 sess. inici 24
abr.) Preu: 79,57 € Amb suplement
Professora: Anna M. Llagostera

El sumi-e es caracteritza pel seu traç
directe i encertat, de no retoc. Aprendrem aquesta tècnica a través de la
modulació del pinzell i les diferents
pinzellades, la preparació de la tinta i
l’aplicació de l’aiguada en color sobre
el paper d’arròs. Gaudirem d’aquest
art que fomenta la concentració i la
creativitat a partir dels principis estètics de la pintura zen. Ens centrarem
en captar la plenitud de la primavera.
CAL·LIGRAFIA I LETTERING:
GÒTICA DE TEXTURA

N

Dimarts de 19 a 21 h (8 sess. inici 30 abr.)
Preu: 79,57 €
Professor: Javier Porras

Descobrirem aquesta variant de lletra
gòtica i coneixerem els fonaments de
l’escriptura amb ploma plana. Comprendrem la construcció de cada lletra seguint com a model el manuscrit
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del segle XV Les Très Riches Heures
du Duc de Berry. Finalment farem versions personals i expressives jugant
amb les formes i proporcions, utilitzant diferents plomes i eines. El material anirà a càrrec dels participants.
DISSENY I HANDMADE

L’ART D’ENQUADERNAR
LLIBRES
Dijous de 10 a 12 h (8 sess. inici 2 maig)
Preu: 79,57 €
Professora: Roberta Bridda

Aprendrem a enquadernar llibres
amb diferents tècniques de cosits i
plegats i descobrirem com fer carpetes i caixes. Treballarem amb tipologies d’enquadernació diferents en
cada sessió: llibres cosits amb tapa
dura, desplegables, enquadernació
japonesa, copta, belga, etc. El material anirà a càrrec dels participants.
ENQUADERNACIÓ JAPONESA
Dimarts de 18.30 a 20.30 h (3 sess. inici 4
juny) Preu: 29,84 € Amb suplement
Professora: Jes Casanova

tes possibilitats de la costura aquest
és el teu taller! Podràs escollir el projecte que vulguis realitzar: una motxilla
amb folre o una bossa amb cremallera
o un top en tela de punt... És necessari
tenir coneixements bàsics de costura
(enfilall i puntada recta). El material
anirà a càrrec dels participants.

la primavera. Elaborarem ungüents,
sèrum facial, desmaquillant, crema
de mans i llet corporal. Ho prepararem amb ingredients naturals, ecològics i biodegradables com plantes
medicinals i olis essencials adients
per a aquesta època de l’any.

JOIERIA A LA CERA PERDUDA

IDIOMES

Dimecres de 20 a 21.30 h (8 sess. inici 24
abr.) Preu: 59,68 € Amb suplement
Professora: Brigitte Guerra

Ens aproparem a una de les tècniques
més antigues de la joieria per descobrir les possibilitats infinites del món
del modelatge amb ceres. Una tècnica bàsica que permet crear peces
sense disposar de la maquinària que
exigeix la joieria. Les composicions
en cera s’hauran de dur a fondre per
obtenir les peces en metall. Foneria
no inclosa en el preu del suplement.
JOIES AMB RESINA
Dimarts de 16.30 a 18.30 h (5 sess. inici
30 abr.) Preu: 49,73 € Amb suplement
Professora: Berta Ribalta

Coneix l’enquadernació japonesa,
una de les més antigues del món i visualment més atractives. Practicarem
diferents cosits i tècniques i veurem
com aplicar-los a multitud de projectes. Atreveix-te a fer el teu diari, àlbum
de fotos… el que vulguis!

Mitjançant diferents tècniques com
l’encapsulat, la coloració i l’ús de
diversos motlles podrem crear les
nostres joies amb resina epoxy. També dedicarem una sessió al polit i al
muntatge de les peces. Combinant
diferents materials, formes i colors,
obtindrem peces úniques i originals.

HOME DECOR: PERSONALITZA
ELS TEUS OBJECTES
N

CREA ELS TEUS JARDINS
VERTICALS A CASA

Dijous de 19 a 21 h (4 sess. inici 2 maig)
Preu: 39,78 € Amb suplement
Professora: Alejandra Morales

Dóna a casa teva un toc personal.
Coneixeràs diferents tècniques artístiques com el decoupage, el chalk
paint... que et permetran crear i personalitzar el material d’oficina i algun
racó de casa teva.
SCRAPBOOKING: ÀLBUM
MIX-MEDIA
Divendres de 17 a 19 h (4 sess. inici 3
maig) Preu: 39,78 € Amb suplement
Professora: Marta Pallarès

Vine i descobreix la darrera tendència en el món de l’Scrap! Podràs realitzar les teves creacions fent servir
diferents tècniques artístiques com
l’enquadernació, el collage, cosir a
màquina... i utilitzant infinitat de materials com roba de diferents textures
i colors, papers de tot tipus, pintures,
aquarel·les i elements decoratius.
Obtindràs uns resultats fantàstics!
COSTURA CREATIVA: CREA EL
TEU PROJECTE
N

Dijous de 17 a 19 h (4 sess. inici 2 maig)
Preu: 39,78 €
Professora: Marisol Saavedra

Si vols continuar descobrint les infini18

N

Dijous de 19 a 21 h (4 sess. inici 30 maig)
Preu: 39,78 € Amb suplement
Professores de Les Marietes Paisatgisme

Deixa que el verd entri a casa teva,
crea el teu jardí vertical i descobreix
com tenir a casa un jardí comestible.
Dissenya i personalitza testos i el teu
equip bàsic de jardinera amb diferents tècniques artístiques.
TALLER D’INTERIORISME:
CUINES I BANYS
Dimecres de 17 a 18.30 h (8 sess. inici 24
abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Mar Esplà

Coneixerem les pautes bàsiques
d’interiorisme per a transformar i dissenyar la nostra cuina i els nostres
banys. Obtindrem criteris per la realització d’un bon projecte d’ambientació, treballarem amb idees pràctiques
i mètodes per aconseguir el màxim
confort, aprofitament de l’espai, funcionalitat i economia.
COSMÈTICA NATURAL
Dimarts de 10 a 12 h (8 sess. inici 30 abr.)
Preu: 79,57 € Amb suplement
Professora: Elisabet Díaz

Realitzarem productes cosmètics
naturals especialment pensants per

CONVERSA EN ANGLÈS

PARLIAMO ITALIANO
Dijous de 10 a 11.30 h (9 sess. inici 25
abr.) Preu: 67,14 €
Professora: Laura Valentini

Viatjarem per la cultura italiana a través de la història, les tradicions i l’actualitat de les principals ciutats italianes. Practicarem tot parlant l’idioma
i adquirirem nou vocabulari. Cal tenir
coneixements bàsics de l’idioma.

Nivell bàsic - A2 - Elementary

GASTRONOMIA

Dilluns de 12 a 13.30 h (7 sess. inici 29
abr.) Preu: 52,22 €
Professora: Henny Canova

FONAMENTS DE LA CUINA

Nivell mitjà - A2 - Intermediate
Dilluns de 10 a 11.30 h (7 sess. inici 29
abr.) Preu: 52,22 €
Professor: Christian Johnson
Dimarts de 10 a 11.30 h (8 sess. inici 30
abr.) Preu: 59,68 €
Professor: Mark Santry
Dimecres de 18 a 19.30 h (8 sess. inici 24
abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Lilith Wood

Nivel avançat - B2 - Upper intermediate - First
Dilluns de 20 a 21.30 h (7 sess. inici 29
abr.) Preu: 52,22 €
Professora: Lilith Wood
Dimarts d’11.30 a 13 h (8 sess. inici 30
abr.) Preu: 59,68 €
Professora: Rachel Thew

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 (8 sess. inici 3
maig) Preu: 59,68 € Amb suplement
Professor: Mark Santry

L’hora del te és un costum tradicional
britànic que s’ha mantingut amb variacions al llarg del temps. Et proposem que gaudeixis d’aquesta tradició
mentre practiques la conversa en anglès i millores la teva expressió. Cal
tenir un nivell mitjà, B1, d’anglès.
CONVERSA EN FRANCÈS

Nivel bàsic - A1
Dijous de 10 a 11.30 h (9 sess. inici 25
abr.) Preu: 67,14 €

Nivell mitjà - B1
Dilluns de 17 a 18.30 h (7 sess. inici 29
abr.) Preu: 52,22 €
Dimarts de 10 a 11.30 h (8 sess. inici 30
abr.) Preu: 59,68 €
Professor: Olivier Décriaud

Practicarem la llengua francesa amb
converses al voltant de la vida quotidiana o la societat actual i al mateix
temps revisarem els nostres coneixements de gramàtica i expressió, tot
millorant la nostra pronunciació.

Dimecres de 10 a 12 h (7 sess. inici 8
maig) 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,
salses i sofregits.
CUINA RÀPIDA I FÀCIL
Dimarts de 14 a 16 h (7 sess. inici 30 abr.)
Preu: 69,62 € Amb suplement
Professora: Cristina Fernández

Tens poc temps per cuinar, però no
vols renunciar a menjar bé? Aprendrem receptes senzilles i ràpides
perquè puguis preparar les teves carmanyoles per al dia a dia. Una cuina variada i fàcil on coneixerem noves preparacions i farem ús de la imaginació.
CUINA PER A CONVIDATS
Dijous de 12 a 14 h (7 sess. inici 2 maig)
Preu: 69,62 € Amb suplement
Professora: Elisabeth Cuevas

Farem receptes de fàcil elaboració,
però amb un toc sofisticat perquè
puguis sorprendre els teus convidats.
Prepararem plats que podrem combinar entre ells per formar un menú i tindrem cura de la presentació, que serà
digna dels millors restaurants. També
aprendrem tècniques bàsiques de la
cuina actual.
LA CUINA DEL NORD DE LA
PENÍNSULA
Dimecres de 12 a 14 h (7 sess. inici 8
maig) Preu: 69,62 € Amb suplement
Professor: Diego Molina

Aprendrem a preparar alguns dels
plats més tradicionals i populars del
receptari del nord de la península
Ibèrica com el marmitako, la fabada
asturiana o el “cocido” gallec...Una
delícia per als nostres sentits!
CUINA MARINERA
Dilluns de 17 a 19 h (7 sess. inici 29 abr.)
Preu: 69,62 € Amb suplement
Professor: Diego Molina

La cuina mediterrània destaca per
les seves grans receptes marineres.
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Farem espectaculars sofregits i diferents fumets que ens serviran per
elaborar receptes de la cuina del mar
Mediterrani, com el suquet de peix o
els arrossos de marisc. Un taller imprescindible per als amants de la cuina marinera!
CUINA GURMET AMB
PRODUCTES DE TEMPORADA
Dijous de 17 a 19 h (4 sess. inici 2 maig)
Preu: 39,78 € Amb suplement
Professora: Elisabeth Cuevas

Fusionarem receptes tradicionals
amb nous conceptes culinaris. A partir de productes de temporada, prepararem plats creatius i innovadors
que ens permetran descobrir noves
textures, colors i sabors.
DEL GRA A LA TAULA: TALLER
DE PA ARTESANAL
N

Divendres de 18.30 a 21.30 h (3 sess. inici 24 maig) Preu: 44,76 € Amb suplement
Professora: Carmeta Comas

Descobreix el plaer de fer pa natural
a casa. Farem servir llevat de forner
i preferments per preparar diferents
tipus de masses (d’oli, blanca, semiintegral, brioix…) per després elaborar focaccia, fougasse, pa de ceba,
pa de llavors o coca de Sant Joan
entre d’altres.
ELS MILLORS ARROSSOS

N

Dimarts de 17 a 19 h (4 sess. inici 28
maig) Preu: 39,78 € Amb suplement
Professora: Muntsa Holgado

Descobrirem les diferents varietats
d’arròs i per a què es fan servir cadascuna d’elles. Entre les receptes
que us proposem podreu trobar la
paella, arròs negre, rissotto, arròs de
muntanya, de verdures o pilaf asiàtic.
Per a autèntics amants del cereal!
TALLER DE PASTA FRESCA

N

Dimecres de 16.30 a 18.30 h (3 sess. inici
5 juny) Preu: 29,84 € Amb suplement
Professora: Sara Sandrino

Taller pràctic on aprendrem els trucs i
les tècniques per saber elaborar pasta fresca a l’estil tradicional italià. Prepararem tres plats típics: tagliatelle,
raviolis farcits de ricota i espinaques
i gnocchi de patates. La vera pasta
della mamma!
CUINA EN MINIATURA

N

Dimarts de 17 a 19 h (4 sess. inici 30 abr.)
Preu: 39,78 € Amb suplement
Professora: Elisabeth Cuevas

La cuina en miniatura, com s’ha anomenat, és un aliat perfecte a l’hora
de convidar o de fer un dinar o sopar
informal i divertit. Elaborarem noves
tapes, aperitius i entrants sorprenents, tàrtars, ceviches i carpaccios
que et faran ser l’autèntic protagonista de la taula.
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RECEPTES FRESQUES PER
SORPRENDRE

BAOS I GYOZAS

N

Dilluns de 19.30 a 21.30 h (3 sess. inici 29
abr.) Preu: 29,84 € Amb suplement
Professor: Martí Avilés

Aprendrem receptes fàcils de preparar, elegants, saludables i saboroses,
perfectes per compartir. Us proposem aperitius, tapes i postres que, de
ben segur, us faran quedar com uns
bons amfitrions.
VIATGE GASTRONÒMIC PER LA
MEDITERRÀNIA
N

Dilluns de 19.30 a 21.30 h (3 sess. inici
20 maig) Preu: 29,84 € Amb suplement
Professora: Cristina Fernández

Recorrerem la gastronomia de diferents zones de la mediterrània, preparant alguns dels plats tradicionals
més representatius de Turquia, Grècia, Egipte... Un viatge gastronòmic
sense moure’s de la cuina.
TÀRTARS, CEVICHES I
CARPACCIOS
Dijous de 17 a 19 h (4 sess. inici 30 maig)
Preu: 39,78 € Amb suplement
Professora: Elisabeth Cuevas

Coneixerem les tècniques bàsiques
d’elaboració d’aquests plats extraordinaris. El secret es basa en conèixer
les tècniques de tall, elaboració, marinat i presentació.
CUINA DEL SUD-EST ASIÀTIC
Dijous de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici 2
maig) Preu: 39,78 € Amb suplement
Professora: Agnès Dapère

Aromes, colors, textures... El món
fascinant de la cuina vietnamita i
del Sud-est asiàtic. Coneixerem els
ingredients tradicionals (verdures,
pastes, espècies) i aprendrem on trobar-los. Cuinarem alguns dels plats
més coneguts i els menjarem plegats.
ELS CURRIS DEL MÓN: ÍNDIA,
SRI LANKA, PAKISTAN I
BANGLADESH
N

Dijous de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici
30 maig) Preu: 39,78 € Amb suplement
Professora: Agnès Dapère

Dimarts de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici
28 maig) 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
pasta, la gran varietat de farcits, fins
a com donar forma i la seva cocció.
T’atreveixes a provar-les?
POKE BOWLS: AMANIDES AMB
GUST A HAWAI
N

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 amb un toc sorprenent i diferent.
TAST DE VINS: DO ESPANYOLES
Dimecres de 18.30 a 20 h (8 sess. inici 24
abr.) Preu: 59,68 € Amb suplement
Professora: Rocío Sánchez

Aquest plat, originari de l’illa de
Hawai, complet en nutrients i proteïnes, s’ha convertit en una alternativa saludable al menjar ràpid.
Arròs, pasta fresca o quinoa, diferents tipus de vegetals, peix marinat i salses delicioses són alguns
dels ingredients amb què jugarem.
Descobreix aquesta nova tendència
gastronòmica!

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

CUINA TERAPÈUTICA: LA SALUT
AL PLAT
Dilluns de 12 a 14 h (7 sess. inici 29 abr.)
Preu: 69,62 € Amb suplement
Professora: Victòria Garcia

Aprendrem a utilitzar l’alimentació
com a eina terapèutica. Elaborarem
plats sans i originals amb ingredients
més típics i d´altres que ens sorprendran pels seus sabors, textures, colors i propietats nutricionals. Descobrirem que una cuina natural pot ser
atractiva i deliciosa.
CUINA VEGANA
Dijous de 14 a 16 h (7 sess. inici 2
maig) Preu: 69,62 € Amb suplement
Professora: Montse Medina

Els plats vegans ens ajuden 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.
L’UNIVERS DE LA XOCOLATA:
TAST I MARIDATGE
N

SUSHI

La xocolata aixeca passions. Descobrirem com podem degustar-la,
emprar a la cuina i maridar amb vins
i cafès. Farem un recorregut per les
diferents varietats i coneixerem els
diversos orígens i percentatges de
cacau. Tota una experiència sensorial on jugarem amb les aromes, sabors i textures d’aquesta meravella
gastronòmica.

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.

Dijous de 9.30 a 11.30 h (7 sess. inici 2
maig) Preu: 69,62 € Amb suplement
Professora: Carmeta Comas

Divendres de 18.30 a 21.30 h (2 sess. inici 3 maig) Preu: 29,84 € Amb suplement
Professora: Carmeta Comas

Descobrirem les millors receptes
de curris asiàtics amb hortalisses,
llegums i les propietats de moltes
espècies (comí, cúrcuma...), herbes
(citronela, llima kafir...) i condiments.
Aprendrem a treure’ls el màxim partit
a la cuina!
Dimarts de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici
30 abr.) Preu: 39,78 € Amb suplement
Professora: Miho Myata

REBOSTERIA D’AVUI I DE
SEMPRE

Dimecres de 16.30 a 18.30 h (3 sess. inici
8 maig) Preu: 29,84 € Amb suplement
Professor: Stefan Winter d’Original
Beans

ITINERARIS

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

BARCELONETA, GENT DE MAR
Dissabte 27 d’abril
Professorat del Taller d’Història de
la Barceloneta

Descobrirem la història de la Barceloneta des dels orígens al procés
de la formació del barri. Coneixerem
els seus primers habitants, esbrinarem qui va ser el Negre de la Riba
i parlarem de les curiositats més
amagades del barri mariner.
LA BARCELONA DELS
PASSATGES: EL BARRI GÒTIC
Dissabte 27 d’abril
Professor: Oleguer Biete

Descobrirem els elegants i distingits
passatges del barri Gòtic, els més
antics de Barcelona. Coneixerem
la història del seu entorn i observarem edificis curiosos i elements
decoratius amb l’objectiu d’embellir
aquests espais de pas.
DESCOBRINT LA PLAÇA REIAL
Dissabte 11 de maig
Professora: Carolina Chifoni

Ens endinsarem en una de les places
més boniques de la ciutat. Passejarem pels seus pòrtics, recuperarem
la història dels seus edificis, establiments, mercats, fonts, fanals i de
personatges lligats a la història de
Barcelona que han viscut i treballat
en ella.
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ELS SECRETS DEL BORN

ALS PEUS DEL TIBIDABO

Divendres 17 de maig de 19 a 21.30 h

Dissabte 15 de juny

Professorat d’Insolitbarcelona

Professora: Maria Vallverdú

Passejarem pels carrers del Born
per endinsar-nos en l’ambient mercantil i gremial d’aquest primer nucli
de població que va créixer fora de
les muralles romanes. Al segle XVIII
va rebre la les conseqüències de la
Guerra de Successió però va tornar
a brillar fins ben entrat el segle XX.

Descobrirem un espai poc conegut
de Barcelona. Parlarem de la història i
el futur de l’edifici La Rotonda, gaudirem de la pau del jardí de la Tamarita
i buscarem el passat burgès d’una de
les avingudes amb més encant i història de la ciutat.

DESCOBREIX NOU BARRIS:
ELS VOLTANTS DE LA PLAÇA
LLUCMAJOR
Dissabte 25 de maig

Professora: Carolina Chifoni

Passejant pel nucli antic de Nou Barris, coneixerem la història d’un dels
antics equipaments sanitaris més importants de la ciutat: l’Hospital Mental de la Santa Creu. Ens endinsarem
en una història de desenvolupament
urbanístic que ens portarà des de la
promoció urbanística de les Cases
Barates Ramon Albó, a les darreres
actuacions de la Plaça Llucmajor i el
Parc Central de Nou Barris.
ELS MERCATS DE CIUTAT VELLA
Dissabte 25 de maig

Professora: Alba Casaramona

Visitarem tres dels principals mercats de la ciutat: la Boqueria, Santa
Caterina i el Born. Espais on es pot
gaudir d’un ambient viu i alegre, on es
barregen els reclams dels venedors i
el tragí del dia a dia. Coneixerem el tarannà comercial barceloní des de les
antigues places de mercat medieval
fins a l’actualitat.
EL PALAU GÜELL
Divendres 31 de maig de 17 a 20 h

Professor: Oleguer Biete

El Palau Güell va ser un dels primers
encàrrecs importants que va rebre
Gaudí a l’inici de la seva carrera. Descobrirem les cotxeres, les diverses
estances i el fascinant terrat. L’entrada anirà a càrrec dels participants.
LA VILA OLÍMPICA, EL BARRI
MARÍTIM MÉS MODERN DE
BARCELONA

FESTA DEL CORPUS CHRISTI:
L’OU COM BALLA
Dijous 20 de juny de 10 a 13 h

Professora: Carolina Chifoni

Gaudirem d’una de les festes més
antigues de la ciutat. Reculant fins al
segle XVII, visitarem espais, arquitectures i patis rellevants de la Barcelona
medieval en la festivitat de l’ou com
balla. Flors, cireres, aigua, brolladors... un plaer per redescobrir la història de la ciutat.
ITINERARIS TEMÀTICS

EL POBLAT IBÈRIC DE CALAFELL

Dissabte 11 de maig

Una visita guiada per més de cinc
segles d’història. La Ciutadella ibèrica ha estat reconstruïda in situ
convertint-se en un recinte idoni per
conèixer, interpretar i experimentar
com s’hi vivia entre els segles VI i el
I aC. Passejarem, també, per la part
costanera de Calafell per descobrir
les seves característiques casetes de
pescadors. L’entrada anirà a càrrec
dels participants.

Professora: Laura Sancliment
d’Explica’m BCN

Descobrirem com va néixer la medicina a la nostra ciutat i algunes de
les curiositat i anècdotes més sorprenents. Visitarem l’espai que feien servir per aprendre cirurgia o les sales on
es preparaven els medicaments. L’entrada anirà a càrrec dels participants.
JOAN BROSSA, DE L’A A LA Z
Dissabte 18 de maig

Professora: Maria Nunes

Tot commemorant el centenari del
seu naixement, farem una passejada
per alguns dels poemes corporis i
espais brossians que ens conviden a
entrar en el món experimental i polifacètic que uneixen poesia, arts plàstiques, teatre i il·lusionisme en una
obra singular i única.

DESCOBRINT MARTORELL

LA SEU I EL NUCLI HISTÒRIC DE
MANRESA

Dissabte 4 de maig

Dissabte 25 de maig

Professor: Oleguer Biete

Professora: Susanna Cabratosa

Descobrirem els encants de Martorell, els edificis singulars del centre
de la ciutat, amb façanes decorades
amb bonics esgrafiats, i el museu més
antic de Catalunya: la Casa Museu
Santacana. Acabarem el recorregut
al conegut Pont del Diable d’època
romana. L’entrada anirà a càrrec dels
participants.

Coneixerem diversos racons de Manresa amarats d’història: misteriosos
carrers medievals, imponents casals
barrocs i sumptuosos edificis modernistes. Visitarem la Basílica Col·
legiata de Santa Maria de Manresa,
coneguda com La Seu. L’entrada anirà a càrrec dels participants.

INDIANS A BARCELONA: ENTRE
ESCLAUS I NEGRERS
Dissabte 4 de maig

Professora: Laura Sancliment
d’Explica’m BCN

Una història tràgica que recorre el
centre de la ciutat i fa palesa la realitat del sistema esclavista que, si bé
comença amb els primers romans,
durarà segles. Parlarem dels protagonistes: negrers i indians. Una cara poc
coneguda del creixement econòmic
de Barcelona i la seva societat en el
marc del Modernisme.

Dissabte 15 de juny

LA GRÀCIA DEL VERMUT

Professora: Carolina Chifoni

Dissabte 11 de maig

Ens endinsarem en un dels barris
més moderns de la ciutat, situat en
terrenys transformats amb motiu dels
Jocs Olímpics de 1992. Passejarem
per carrers i places, platges i el port
Olímpic i contemplarem edificis d’arquitectes com Oriol Bohigas, Álvaro
Siza, Carme Pinós o Ricardo Bofill.

Professor: Marc Jobani
d’ANDRONAcultura
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VISITA A LES REIALS
ACADÈMIES DE MEDICINA I DE
FARMÀCIA

Una ruta per degustar i rememorar
l’acte de “prendre el vermut”. Redescobrirem la seva trajectòria històrica
visitant algunes de les tavernes i bodegues de Gràcia. La consumició anirà a càrrec dels participants.

L’EDIFICI HISTÒRIC DE LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA
Dimarts 28 de maig

Professora: Susana Azcoita
d’Explica’m BCN

Visitarem l’edifici noble de la Universitat de Barcelona i el Seminari. Explicarem la seva història i veurem el
Paranimf amb les seves obres d’art,
l’antiga biblioteca i la sala dels rectors, el seminari i la capella. L’entrada
anirà a càrrec dels participants.
AVE BARCINO
Dissabte 1 de juny

Professora: Meritxell Carreres
d’Adapta’m Barcelona

Fa 2.000 anys un grup de legionaris
retirats van fundar la Colonia Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino, en
uns terrenys fèrtils, ben comunicats
per mar i terra i amb un clima adient.
Una colònia comercial, exempta de
pagar impostos a Roma i amb un nivell de vida alt. El “resort” ideal per un
retir ben guanyat.

Dissabte 15 de juny
Professor: Oleguer Biete

ITINERARIS DE NATURA

Per poder gaudir d’aquestes sortides
és recomanable tenir un mínim de
condició física i anar equipat amb el
material i el calçat adient.
PASSEIG FLUVIAL PEL
LLOBREGAT
Dissabte 27 d’abril de 10 a 13 h
Professor: Miquel Carandell
d’Històries de ciències

Passejarem per la vora del riu per
contemplar l’espectacular recuperació ambiental del tram final del riu Llobregat. A la desembocadura veurem
alguns dels espais naturals del Delta
i provarem d’observar els ocells. Dificultat baixa.
PASSEJADA PER L’ENTORN
NATURAL DE SANT MARTÍ DE
CENTELLES
Dissabte 18 de maig de 10 a 13 h
Professor: Miquel Carandell
d’Històries de ciències

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.
SANT JERONI DE LA MURTRA
Dissabte 1 de juny de 10 a 13 h
Professora: Maria Vallverdú

La nostra visita començarà al centre
de Santa Coloma de Gramenet, una
gran zona verda ens acostarà a la
Serralada de Marina per acabar visitant una de les joies gòtiques més importants de la província: el monestir
de Sant Jeroni de la Murtra del segle
XII. Dificultat mitjana. L’entrada anirà a
càrrec dels participants.
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HORARI DEL CENTRE

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

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

Passeig de Gràcia - L2, L3 i L4
Diagonal- L3 i L5
Provença
Pg. de Gràcia
7, 22, 24, 39,
47, B-24, H10 i V17
C. Bruc amb C. Aragó
Equipament parcialment accessible
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.
Gestió tècnica: Lúdic 3 SCCL

Districte de
l’Eixample

facebook.com/casaelizalde
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