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HISTÒRIA I ACTUALITAT
ACTUALITAT

INTRODUCCIÓ A LES RELACIONS
INTERNACIONALS: DINÀMIQUES
DEL MÓN ACTUAL
N

Dilluns de 18 a 19.30 h (10 sess. inici
30 set.) Preu: 74,60€
Professor: Just Castillo

Per què Corea del Nord es resisteix a
abandonar el seu programa nuclear?
Quines són les noves rutes de la seda
que promou el govern xinès? Com
afectarà el Brexit al paper d’Europa
en el món? Amb classes dinàmiques i
participatives analitzarem alguns dels
casos més rellevants de les relacions
internacionals del món actual.

POLÍTICA DE TOTS COLORS: LES
CLAUS DE L’ACTUALITAT
Dijous de 19.30 a 21h (10 sess. inici 3
oct.) Preu: 74,60€
Professor: Xavier Torrens

Què passarà a Catalunya després de
la sentència del judici al procés? Quines són les principals estratègies de la
gestió pública? Buscarem respostes a
aquestes i altres preguntes i aprendrem
Ciència Política per a no-politòlegs. Tot
explicat amb un llenguatge didàctic i de
la mà d’un professor de la Universitat de
Barcelona que col·labora habitualment
a TV3 i altres mitjans de comunicació.

ORIENT MITJÀ: DESGRANANT
UNA REALITAT COMPLEXA
Dimecres de 19.30 a 21 h (10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60€
Professor: Massoud Sharifi

Què ha convertit l’Orient Mitjà en una
de les regions més inestables del planeta? Quines són les perspectives de
futur? Coneixerem l’evolució històrica
d’aquesta regió i els factors sociopolítics, econòmics, culturals i ideològics
que l’han format i el segueixen influint. Debatrem sobre sistemes polítics,
identitats religioses i ètniques, situació
de les dones i jocs polítics visibles i invisibles, entre d’altres temes.

ACTUALITAT ECONÒMICA:
L’ALTRA CARA DE LA MONEDA
Dilluns de 18 a 19.30 h (10 sess. inici
30 set.) Preu: 74,60€
Professor: Òscar Ramírez

A qui beneficia i a qui perjudica la guerra
comercial? És cert que la intel·ligència
artificial substituirà al 80% dels treballadors? Analitzarem els esdeveniments
que poden afectar la nostra butxaca i
què fer al respecte. 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.

LA REVOLUCIÓ TECNOLÒGICA:
CANVIS I REPTES DEL SISTEMA
DEMOCRÀTIC
N

Dimarts de 18.30 a 20 h (10 sess. inici
1 oct.) Preu: 74,60€
Professor: Albert Balada

La revolució tecnològica està trans4

formant la societat a tots nivells, però
quins són els seus efectes en el sistema
democràtic? Analitzarem com els nous
instruments de comunicació estan canviant el discurs polític i la gestió pública, parlarem de l’evolució en el màrqueting polític i de la utilització del big data
per a determinar públics. Són les nostres decisions tan lliures com creiem?

ENTENDRE EL MÓN AVUI
(DEBATS D’ACTUALITAT)
Dimarts de 18 a 19.30 h (10 sess. inici
1 oct.) Preu: 74,60€
Professor: Jordi Corominas

Estarem atents a l’actualitat més immediata per mirar d’entendre el món que
ens envolta. Posarem èmfasi a saber
més sobre el canvi climàtic, analitzarem
les transformacions esdevingudes al
Japó i ens aproparem a l’Àfrica, la gran
desconeguda i la futura base demogràfica del planeta, entre d’altres qüestions.

FEMINISME: NO NOMÉS UNA
QÜESTIÓ DE GÈNERE
N

Dijous de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 3
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Marta Ausona

Existeix un feminisme liberal? En què
divergeixen el feminisme de la igualtat
i el de la diferència? Què se’ns reclama
des dels feminismes decolonials? Què
vol dir interseccionalitat o transfeminisme? Ens acostarem a diferents corrents
feministes i coneixerem què aporten a
debats oberts com la prostitució/treball
sexual, la maternitat o la qüestió del vel.

EL DRET A L’ABAST DE TOTHOM:
RECURSOS JURÍDICS
N
Dimecres de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60 €
Professors de l’Advocacia jove de l’ICAB

Què faig si no em paguen el lloguer
del meu pis? Si no faig testament qui
rep l’herència? Ens aproparem de forma pràctica, dinàmica i divertida a les
branques del dret que ens són més properes en el nostre dia a dia. Analitzarem
casos reals de separacions, herències,
acomiadaments, consum... per tenir
una guia bàsica per actuar.
HISTÒRIA

GRANS IMPERIS DEL PRÒXIM
ORIENT I LA MEDITERRÀNIA N

Dimecres de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60€
Professor: Josep Maria Barrés

Viatjarem al passat per descobrir com
van sorgir i es van desenvolupar els
grans imperis del Pròxim Orient i la Mediterrània: l’accadi, el babilònic, el persa, el regne de Macedònia, els fenicis...
Ens aproparem a la història i cultura
pròpies de cadascuna d’aquestes civilitzacions i als lligams i préstecs culturals que van tenir entre elles.

CULTURES DE L’ANTIGUITAT: EL
PERÚ PREHISPÀNIC
Dimecres de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60€
Professora: Marisa Sánchez

Coneixerem els vestigis i la riquesa de

dues cultures del Perú prehispànic de
la serra i l’Amazònia encara desconegudes: Huari, que va establir les bases
per al desenvolupament d’un gran imperi abans dels Inques, i els jaciments
de Kuelap, els meravellosos sarcòfags
de Karajía i la Laguna de los Cóndores,
al vell mig de la selva de l´Amazònia.

LA HISTÒRIA D’EUROPA A
TRAVÉS DE LA LITERATURA

N

Dimarts de 17 a 18.30 h (10 sess. inici
1 oct.) Preu: 74,60€
Professor: Alberto Reche

La literatura és una de les formes d’expressió més potents de les problemàtiques històriques. A través d’ella es copsen les preocupacions, els interessos i
els grans temes de la cultura, la política
o el pensament de cada època. Des de
Mesopotàmia amb el Poema del Gilgamesh, passant pels viatges d’Ulisses
i arribant a El conte del graal a l’edat
mitjana, entendrem millor els grans moments de la història d’Europa.

DESMUNTANT L’EDAT MITJANA:
L’IMAGINARI MEDIEVAL
N

Dijous de 17 a 18.30 h (10 sess. inici
3 oct.) Preu: 74,60€
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.
Com vivien? A què jugaven? Com morien? Com representaven els mapes i
quina visió del món tenien? Repassarem l’imaginari, les creences i els comportaments d’aquella època per entendre millor la societat medieval.

L’ISLAM: HISTÒRIA, RELIGIÓ I
CULTURA
N

Dilluns d’11.30 a 13 h (10 sess. inici 30
set.) Preu: 74,60€
Professora: Laura Benguerel

Paraules com jihad, mujaidí, talibà, xiïta, sunnita, wahabí… sovint ens porten
a confusió. Partint de l’any 622, aprofundirem en les manifestacions artístiques de l’Islam, els conceptes bàsics
de la seva història, religió, cultura i civilització per entendre part dels actuals
conflictes existents a nivell mundial.

HISTÒRIA DE CATALUNYA: DE
LES INVASIONS BÀRBARES A
JAUME I
N

Dimarts de 20 a 21.30 h (10 sess. inici
1 oct.) Preu: 74,60€
Professor: Jorge Pisa

Començarem la nostra singladura una
mica abans dels orígens dels comtats
catalans, formats entre la frontera d’alÀndalus i l’imperi carolingi. A partir del
segle X, sota l’hegemonia del casal de
Barcelona, veurem com els comtats
esdevenen independents del poder
dels reis francs i, amb el pas dels segles, guanyen importància política. La
seva consolidació social, econòmica i
política al llarg de l’edat mitjana servirà per conformar les bases de la futura
història de Catalunya.

POSTGUERRA ESPANYOLA:
CRÒNICA D’UNA LLARGA NIT
Dijous de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 3
oct.) Preu: 74,60€

Professor: Jordi Corominas
Comprendrem els trets fonamentals
d’aquest període fosc de la història
recent. Repassarem les tres etapes
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.

DEL “DESARROLLISMO” A LA
TRANSICIÓ: 1960-1979
N

Dijous d’11.30 a 13 h (10 sess. inici 3
oct.) Preu: 74,60€
Professor: Jordi Corominas

Parlarem de la darrera etapa del franquisme, una època de creixement econòmic, de despertar de la resistència,
d’experiències comunitàries i, sobretot,
de consciència del fi d’una època, que
culminaria amb la mort del dictador.
Analitzarem les fases, els moments
més decisius i la seva importància per
entendre el país d’avui.

HISTÒRIA DE LA ITÀLIA
CONTEMPORÀNIA: DE L’ÈPOCA
NAPOLEÒNICA AL NAIXEMENT DE
LA REPÚBLICA (1789-1946)
N

Dilluns de 18.30 a 20 h (10 sess. inici
30 set.) Preu: 74,60€
Professor: Alberto Pellegrini

Ens situarem en els orígens de la Itàlia contemporània, des dels anys de la
Revolució Francesa i l’època napoleònica fins la Segona Guerra Mundial i el
naixement de les modernes institucions
republicanes. Coneixerem la situació
política i social del país abans de la
seva unificació, assistirem al naixement
de l’estat liberal modern i acabarem
amb el feixisme. Un viatge per un passat poc conegut.

RÈGIMS DICTATORIALS
DEL S.XX: DE MUSSOLINI
A FRANCO

N

Dimecres de 16.30 a 18 h (10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60€
Professor: Daniel Roig

Durant el període d’entreguerres es va
gestar una nova concepció de la dictadura, basada en la voluntat de permanència i en una nova idea de què
havia d’ésser l’Estat i el poder públic.
Farem un recorregut històric al voltant
d’aquest fenomen, a través dels principals règims dictatorials de l’Europa
occidental: des de la Itàlia feixista i
l’Alemanya nacional-socialista, fins al
Portugal de Salazar, la França de Vichy
i l’Espanya de Franco.

AMÈRICA LLATINA: MÉS ENLLÀ
DE LES REVOLUCIONS
N

Dijous de 16.30 a 18h (10 sess. inici 3
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Patricia Martínez

Com es van constituir les repúbliques
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independents a l’Amèrica Llatina i es
van organitzar els nous estats? Entendrem què va motivar les primeres revoltes i quines propostes polítiques es van
anar desenvolupant al llarg del segle
XIX. Entrarem, després, al segle XXI per
analitzar les relacions entre l’Amèrica
del Nord i l’Amèrica del Sud, els lents
processos de democratització dels països llatinoamericans i el sorgiment del
ric ventall de moviments socials en les
darreres dècades.

GRANS PERSONATGES
DE LA HISTÒRIA: REBELS,
TRANSFORMADORS I ICÒNICS
Dilluns de 10 a 11.30 h (10 sess. inici
30 set.) Preu: 74,60€
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. Alexandre el Gran, Justinià i Teodora emperadors de Bizanci, Gengis Khan, Miquel Àngel, Bernini i Coco Chanel són
alguns exemples.

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

La millor manera de conèixer Barcelona és passejant. Farem nous recorreguts pel barri de la Marina, Font d’en
Fargues, Berlinés i St. Martí de Provençals, entre d’altres, a la recerca d’un
passat allunyat de les massificacions
del turisme.

RACONS DE BARCELONA: LA
CIUTAT DESCONEGUDA
N

Dimarts de 17 a 19 h (inici 29 oct.)
Dimecres de 10.30 a 12.30 h (inici 30
oct.)
Professor: Oleguer Biete
7 sess. Preu: 69,62€

Visitarem zones desconegudes, indrets
que queden apartats del centre o que
són menys transitats. Descobrirem els
barris de Sant Ramon, Porta, la Trinitat
Nova o de la Mercè entre d’altres.
ART I PENSAMENT
FILOSOFIA

LA FILOSOFIA DE L’ÀSIA ORIENTAL:
PASSAT I PRESENT
N

Dimarts de 19.30 a 21 h (10 sess. inici
1 oct.) Preu: 74,60€
Professora: Montserrat Crespín

Presentarem els trets essencials del
pensament filosòfic de l’est asiàtic.
Ens introduirem a les grans escoles
de la filosofia xinesa clàssica (confucianisme i taoisme) i a la reflexió mitològica japonesa. Aquestes arrels ens
permetran conèixer els canvis intel·
lectuals que es van produir a finals del
segle XIX i que traçarien el camí filosòfic de l’actualitat oriental.
6

FILOSOFIA DE LA CULTURA:
TEMPS I HISTÒRIA A OCCIDENT

N

Dilluns de 18.30 a 20 h (10 sess. inici
30 set.) Preu: 74,60€
Professor: Francis García

Ens centrarem en la noció de la filosofia de la cultura i en la idea de temps
per situar-nos davant qüestions cabdals sobre la concepció política o la
ciència contemporània. Pensament,
cultura i alguns autors destacats com
Plató, Descartes, Newton o Einstein
ens serviran per parlar de conceptes
fonamentals de la nostra cultura.

QUÈ ÉS ALLÒ QUE ANOMENEM
CIÈNCIA? ELS LÍMITS DEL
CONEIXEMENT CIENTÍFIC
N

Dimecres de 10 a 11.30 h (10 sess. inici
2 oct.) Preu: 74,60€
Professor: Alfonso García

Avui dia la ciència s’encarrega de donar resposta a les grans preguntes de
la humanitat. Abordarem els principals
temes de la filosofia de la ciència: què
és? Està justificat creure en el coneixement científic? Quins són els seus
límits i problemàtiques? Lluny d’obtenir respostes clares, ens crearem una
imatge més detallada i rica del que
anomenem ciència.

IDENTITATS LÍQUIDES,
IDENTITATS SÒLIDES: NOUS
REPTES DEL PENSAMENT
ACTUAL

N

Dijous de 16.30 a 18 h (10 sess. inici
3 oct.) Preu: 74,60€
Professora: Loredana Niculet

Estadísticament vivim en la millor època de la història: la democràcia mai no
ha estat tan estesa i la producció mundial de la riquesa tan alta. No obstant
això, existeixen trastorns com l’estrès,
l’ansietat i la depressió, conseqüències d’un món amb constants canvis
socials, hipertecnològic i sumit en la
incertesa, que erosiona els pilars tradicionals d’identitat. Debatrem sobre
algunes mutacions controvertides del
món actual, de la mà de pensadors
com B. Pascal, John S. Mill, Z. Bauman, Milan Kundera, Thomas Nagel,
entre d’altres.

FILOSOFIA POLÍTICA A TRAVÉS
DELS TEXTOS LITERARIS
N

Dimarts de 10.30 a 12 h (10 sess. inici
1 oct.) Preu: 74,60€
Professora: Núria Estrach

El pensament filosòfic en la forma de
narrativa, teatre o poesia, pot arribar a
cotes d’interès polític d’allò més altes.
Plató ja reconeixia el poder subversiu
de la literatura en la revolta política i
Thomas Mann que la literatura és l’ànima de la dignitat humana. Veurem la
significació moral de la ficció literària
quan aquesta supera la superficialitat
social. Analitzarem Victor Hugo, Erasmo de Rotterdam, de Moro, Campanella, Bacon, Voltaire i Daniel Defoe.

LLEGIR FILOSOFIA: LES
PRINCIPALS OBRES DEL
PENSAMENT

ra dotada de característiques pròpies.
Veurem exemples com les ciutats de
l’Havana, Cartagena de Índias, Mèxic,
Buenos Aires, Bahía, Cuzco o Lima.

Dilluns de 17 a 18.30 h (10 sess. inici
30 set.) Preu: 74,60€
Professor: Joan Méndez

ART I CULTURA DEL RENAIXEMENT:
DESENVOLUPANT EL CONCEPTE
D’ARTISTA
N

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
Plató, Descartes, Hume, com d’autors
més contemporanis com Baudrillard o
Nussbaum.

CULTIVANT EL PENSAMENT
CRÍTIC: CLAUS PER
DESENVOLUPAR LA
INTEL·LIGÈNCIA FILOSÒFICA

N

Dijous de 18 a 19.30 h (10 sess. inici 3
oct.) Preu: 74,60€
Professor: Joan Méndez

Actualment parlem de diversos tipus
d’intel·ligència: verbal, logicomatemàtica, cinestèsica, emocional... Una
d’aquestes noves categories és la intel·
ligència filosòfica, existencial o espiritual. Veurem en què consisteix, millorarem el nostre potencial i descobrirem
quins beneficis ens pot aportar.
ART

OBRES MESTRES DE L’ART
EGIPCI: DE L’ÈPOCA TINITA A
FINALS DEL REGNE NOU
N

Dimarts de 16.30 a 18 h (10 sess. inici
1 oct.) Preu: 74,60€
Professora: Núria Torras

Presentarem una selecció de produccions artístiques de l’antic Egipte, de
l’època Tinita al Regne Nou. L’anàlisi
d’escultures, pintures, relleus i arquitectura ens permetrà retrobar les essències del pensament egipci antic.
Comprendrem el patrimoni artístic en
el context sociocultural en què es var
gestar.

L’ART DE L’ALTA EDAT
MITJANA

N

Dilluns de 17 a 18.30 h (10 sess. inici
30 set.) Preu: 74,60€
Professora: Carmina Vivas

Després de la caiguda de l’Imperi
romà, els pobles germànics que es
van assentar en els territoris que avui
anomenem Europa, van deixar les seves petjades en l’art visigot ostrogot,
carolingi i preromànic, esquitxant la
geografia de petites obres i modestos
monestirs, pont d’unió entre la cultura
antiga i l’art romànic.

LES CIUTATS D’AMÈRICA:
ARQUITECTURA I URBANISME

N

Dimecres de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60€
Professora: Isabel Bargalló

A finals del segle XV s’inicia la colonització d’Amèrica. La major part de les
ciutats seran destruïdes i substituïdes
per un model uniforme amb reminiscències de la vella Europa, però alho-

Dijous de 19.30 a 21 h (10 sess. inici 3
oct.) Preu: 74,60€
Professor: Marcos Yáñez

El Renaixement va ser el resultat de
nombrosos avenços científics i d’un
gran canvi de paradigma filosòfic i de
mentalitat. Neix el concepte d’autor
artístic com un intel·lectual que desenvolupa la seva disciplina a partir de
l’esforç, l’estudi i la ciència. Escriptors
com Petrarca o Castiglione, pensadors
com Ficino o Vasari i artistes com Van
Eyck, Leonardo, Rafael o Miguel Angel
mostraran el camí cap al futur de l’art.

REMBRANDT: LA PINTURA
HOLANDESA I FLAMENCA
DEL S. XVII

N

Divendres de 18.30 a 20 h (10 sess.
inici 27 set.) Preu: 74,60€
Professora: Laura Benguerel

Estudiarem dues de les escoles pictòriques més importants del segle XVII:
l’escola de Flandes, on abunden els temes religiosos, els retrats i les escenes
de gènere amb Rubens, Van Dyck, Jordaens, Adriaen Brouwer com a grans
representants, i l’escola d’Holanda on
trobarem retrats individuals, col·lectius
i dels gremis, paisatges, interiors burgesos i els bodegons. Rembrandt van
Rijn, Frans Hals, Vermeer van Delft seran les figures més rellevants.

L’OBRA DE GOYA I
EL SEU IMPACTE EN EL
ROMANTICISME

N

Dimarts de 16.30 a 18 h (10 sess. inici
1 oct.) Preu: 74,60€
Professora: Carmina Vivas

Goya és el precursor de la modernitat.
Estudiarem la seva vida i obra, la implicació amb la Il·lustració i el seu desencís de la política i la humanitat, per
conèixer al llegat més fosc de l’artista
i esbrinar quines influències va exercir
sobre pintors del Romanticisme.

L’IMPRESSIONISME: LA
REVOLUCIÓ PICTÒRICA
Dimecres de 12 a 13.30 h (10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60€
Professora: Carmina Vivas

Manet, Monet, Renoir, Sisley o Degas
estan lligats a un dels moments de màxim esplendor de la pintura: l’impressionisme. La seva pinzellada lleugera,
colors i temes l’han convertit en un dels
corrents artístics més populars de la
història de l’art.

ELS FARS DE L’ART DEL S.XX:
EL CAS PAUL CEZANNE I ELS
POSTIMPRESSIONISTES
N

Dimarts de 18 a 19.30 h (10 sess. inici
1 oct.) Preu: 74,60€
Professor: Eduard Cairol

Presentarem la figura del pintor Paul
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Cézanne i la generació dels postimpressionistes (Gauguin, Van Gogh,
Seurat ...), els fonaments conceptuals
de la seva estètica, l’evolució estilística
i el seu paper en el context de l’art del
segle XX.

LES AVANTGUARDES: DE
PICASSO A L’ABSTRACCIÓ

N

Divendres de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 27 set.) Preu: 74,60€
Professora: Laura Benguerel

Què mou als artistes a trencar amb la
tradició i a entrar en el camí de la noimitació? Per què Picasso ens obliga a
llegir el Guernika de dreta a esquerra?
El segle XX investigarà tècniques, materials i formats, els artistes signaran
manifestos, construiran nous llenguatges i estudiaran propostes desconegudes pel gran públic. Vine a entendre
què els va motivar a canviar l’art de manera tan radical.

LA PINTURA DESPRÉS DE LA
SEGONA GUERRA MUNDIAL N

Dimarts de 10 a 11.30 h (10 sess. inici
1 oct.) Preu: 74,60€
Professor: Marcos Yáñez

La Segona Guerra Mundial va fer necessària una reflexió profunda sobre
l’ésser humà i sobre l’art, i això va
portar a la cerca de nous llenguatges
artístics. L’art es va alliberar de molts
conceptes del passat i es va obrir un
ventall enorme de propostes visuals:
l’expressionisme, l’art brut, l’informalisme o l’art conceptual però també
nous discursos com el postcolonialisme i el feminisme.

EL MÓN DE LA IMATGE:
HISTÒRIA DEL DISSENY

N

Dijous de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 3
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Berta Fontboté

Disseny i societat sempre han estat
vinculats d’una manera o altra: necessitats, formes, colors, però també idees,
valors i maneres de producció. Viatjarem des de l’origen del disseny gràfic
i d’objecte, veient la seva evolució de
la mà de grans autors que van marcar
tendència com ara Morris, Loos, Eames
o Papanek, fins arribar a la complexitat
dels nostres dies.

LES TENDÈNCIES DE L’ART ACTUAL
Dimecres de 18 a 19.30 h (10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60€
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 (10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60€
Professora: Mariona Millà

Un viatge per la pintura per aprendre a
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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.

LA BARCELONA DELS
ÀUSTRIES

N

Dijous de 10 a 12 (7 sess. inici 10 oct.)
Preu: 69,62€
Professora: Alba Vendrell

Viatjarem a la Barcelona compresa entre els segles XV i XVIII a partir de les
memòries d’Antonio Ponz. Trencarem
mites i estereotips de la Barcelona barroca, alhora que ens aproparem a l’humanisme propi de la ciutat renaixentista
i neoclàssica, importada pels arquitectes francesos arribats amb Felip V.

VIATGI A LES PROPERES
EXPOSICIONS
Dimarts de 10 a 12 h (inici 1 oct.)
Dimecres de 10 a 12 h (inici 2 oct.)
Divendres de 10 a 12 h (inici 4 oct.)
Divendres de 17 a 19 h (inici 4 oct.)
Professora: Pilar Rueda
Dimarts de 17 a 19 h (inici 8 oct.)
Professora: Maria Vallverdu de
Matèria BCN
Dimecres de 17 a 19 h (inici 16 oct.)
Professora: Cèlia Segovia
Dimarts d’11 a 13 h (inici 8 oct.)
Dijous de 10 a 12 h (inici 10 oct.)
Professora: Gemma Rovira
7 sess. Preu: 69,62€

Descobrirem museus, galeries d’art i
el patrimoni de Barcelona a través de
visites a les millors exposicions de la
ciutat. Les entrades aniran a càrrec dels
participants.

LES GRANS NOVEL·LES DE TOTS
ELS TEMPS
Dimarts de 10.30 a 12 h (10 sess. inici
1 oct.) 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 desperten
i descobrir els recursos narratius i el
context que les sustenten.

LA NOVEL·LA DEL SEGLE XX: EL
CAMÍ CAP A LA MODERNITAT
Dimarts de 19.30 a 21 h (10 sess. inici
1 oct.) Preu: 74,60€
Professor: Ricardo Baixeras

La novel·la del s.XX s’emmarca en una
època de gran renovació narrativa.
Confrontarem la relació entre novel·la i
modernitat i veurem alguns dels grans
autors i novel·les com L’home del subsol de Dostoievski, Molloy de Beckett o
Volverás a Región de Benet.
CINEMA I TEATRE

SORTIM AL TEATRE: LA FUNCIÓ
ÉS A PUNT DE COMENÇAR
Dijous de 18 a 19.30 h (10 sess. inici 3
oct.) Preu: 74,60€
Professora: M. Lluïsa Gasulla

T’agrada el teatre i vols estar al dia de
la programació? Compartirem l’afició 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 i les anirem a veure en grup fora
de l’horari del curs. Les entrades aniran
a càrrec dels participants.

LITERATURA

OBRES MESTRES DE LA
HISTÒRIA DEL CINEMA

HUMOR, PARÒDIA I COMÈDIA A
LA LITERATURA OCCIDENTAL N

Dilluns de 19.30 a 21 h (10 sess. inici
30 set.) Preu: 74,60€
Professora: Rosa Gutiérrez

Dilluns de 10 a 11.30 h (10 sess. inici
30 set.) Preu: 74,60€
Professor: Marc Fernández-Cuyàs

Tot i que la literatura canònica, la que
passa a la història, sempre ha estat
considerada “seriosa”, són molts els
grans escriptors que han decidit optar
pel riure, per l’absurd i per la sorna.
Analitzarem autors (Pérez Galdós, Luigi
Pirandello, Roald Dahl, J. K. Toole Aristòfanes, Shakespeare...) que s’han desviat de la norma i les obres que han fet
riure a generacions i generacions.

TALLER DE POESIA: LLEGIR,
ESCOLTAR I…
Dilluns de 18 a 19.30 h (10 sess. inici
30 set.) Preu: 74,60€
Professor: Josep Pedrals

Què està passant a la poesia actual?
Com s’expressen els poetes avui dia?
Fem una ullada a algunes formes de
lectura i d’escriptura que s’agiten pel
primer quart del segle XXI. Gaudim-les
i comentem-les, esbrinem-ne la fortuna
i la força, la gràcia i la repulsió, i provem
de trobar camins transitables en aquesta densa cruïlla.

Visionarem films fonamentals de la
història del cinema i els comentarem
després d’una breu introducció sobre
alguns aspectes tècnics, de llenguatge
i formals que ens serviran com a clau
de lectura.

ANÀLISI I CRÍTICA
CINEMATOGRÀFICA
Dimecres de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60€
Professor: Enric Ros

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, des dels temps de Griffith
al cinema d’avui. Donarem espai a produccions de països, èpoques i gèneres
ben diversos.

MITES, GRANS MOMENTS I
FORMES DEL CINEMA
Dijous de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 3
oct.) Preu: 74,60€
Professor: Alexis Racionero

Proposem una mirada transversal so-

bre el cinema, combinant moments
clau de la seva història amb mites de la
pantalla i l’estudi de recursos tècnics.
Ens situarem en l’inici del cinema d’autor europeu, la tècnica del jump cut o la
filmografia de Woody Allen i escoltarem
algunes de les composicions de Hans
Zimmer. Analitzarem films representatius dels temes proposats, integrant
tècnica, història i estil.

GRANS DIRECTORS DE CINEMA
NORD-AMERICÀ: DE HAWKS
A WYLER
N

Dijous d’11.30 a 13 h (10 sess. inici 3
oct.) Preu: 74,60€
Professor: Enric Ros

Coneixerem a deu dels grans directors
del cinema nord-americà que van contribuir a sedimentar l’estil de l’anomenat
classicisme cinematogràfic i també
aquells que van gosar desafiar els codis
morals de l’època. Gaudirem dels melodrames amb subtext social de William
Wyler, del terror gòtic de Tod Browning
i de les obres mestres de grans cineastes com Fritz Lang, Howard Hawks o
Fred Zinnemann.

LES PEL·LÍCULES MÍTIQUES DEL
HOLLYWOOD CLÀSSIC
N

Dimarts de 18.30 a 20 h (10 sess. inici
1 oct.) Preu: 74,60€
Professora: Judith Vives

A través dels títols més mítics del setè
art repassarem la història de Hollywood
des dels seus orígens a l’època muda
fins al seu esplendor als anys 40-50.
Veurem i comentarem fragments de
clàssics com Casablanca, El gran dictador, Gilda, Rebel sense causa o La
llei del silenci, que ens ajudaran a explicar i entendre què va suposar l’arribada del sonor, l’star system, el Codi
Hays, els gèneres, la cacera de bruixes
i altres episodis claus de la història de
Hollywood.

LLENGUATGE CINEMAOTGRÀFIC
AMB ACCENT LLATÍ
N

Dimarts de 17 a 18.30 h (5 sess. inici 1
oct.) Preu: 37,30€
Professor: Julio Lamaña de la Fed.
Cat. de Cine Clubs

Ens aproparem al cinema llatinoamericà des dels seus orígens fins a
l’actualitat. Coneixerem les principals
pel·lícules i directors que han marcat la
història del cinema i que normalment no
prenen la rellevància que els hi pertocaria. No deixarem de banda les particularitats del llenguatge cinematogràfic
que utilitzen autors com Indio Fernández, Fernando Meirelles, Guillermo del
Toro o Jorge Sanjinés.

100 ANYS DE
FEDERICO FELLINI

N

Dimarts de 17 a 18.30 h (5 sess. inici 5
nov.) Preu: 37,30€
Professor: Ludovico Longhi

El 20 de gener de 1920 naixia Federico
Fellini. El cineasta italià ha estat universalment reconegut per la seva peculiar
i personalíssima filmografia i per la manera de representar els records evocats
amb una imaginació infantil, on conflu9

eixen la bogeria i la burla ingènua. Revisarem l’univers poètic del mestre a través de les seves seqüències fílmiques
més destacades.

ANEM AL CINEMA
Divendres de 20 a 21.30 h (5 sess. inici
27 set.) Preu: 37,30€
Professora: Judith Vives

i XVIII en l’òpera barroca. Estudiarem
el desenvolupament dels instruments
cap a l’orquestra simfònica i l’època daurada dels castrati. Esbrinarem
les diferències entre l’òpera i l’oratori.

ENTENDRE L’ÒPERA
Dilluns de 20 a 21.30 h (10 sess.
inici 30 set.) Preu: 74,60€

Coneixerem la diversitat d’oferta cinematogràfica de Barcelona i aprendrem
a tenir una orientació crítica. Veurem i
comentarem films de diferents estils.
Les sessions seran quinzenals. Les entrades aniran a càrrec dels participants.

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.

MÚSICA

ESCOLTANT JAZZ. GAUDEIX
DELS GRANS MOMENTS

INTRODUCCIÓ AL LLENGUATGE
MUSICAL: APRÈN A LLEGIR UNA
PARTITURA
Dijous de 16.30 a 18 h (10 sess. inici 3
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Marta Vigo

Ens endinsarem en l’apassionant món
del llenguatge musical, només calen
ganes d’aprendre! Llegir música escrita sobre el paper és tan o més fàcil
que llegir un text. Si en vols aprendre,
aquest és el teu taller!

MÉS LLENGUATGE MUSICAL

N

Dilluns de 16.30 a 18 h (10 sess. inici
30 set.) Preu: 74,60€
Professora: Marta Vigo

Si ja saps llegir una solfa sense sostinguts ni bemolls i vols saber-ne més,
vine a aquest taller per continuar gaudint de la lectura musical. Mitjançant
jocs, exercicis i cançons guanyaràs
agilitat i aprendràs noves notes i ritmes.

APROXIMACIÓ AL MÓN DE LA
MÚSICA
Dijous de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 3
oct.) 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 21.30 h (10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60€
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.

HISTÒRIA DE L’ÒPERA: LA
PASSIÓ FETA MÚSICA

N

Dijous de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 3
oct.) Preu: 74,60€

Professor: Joan Martínez
Des de Monteverdi, passant per Purcell,
Pergolesi, Vivaldi i fins a arribar a Händel,
coneixerem els principals autors i obres
dels estils predominants als segles XVII
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Dilluns de 20 a 21.30 h (10 sess. inici
30 set.) Preu: 74,60€
Professor: Publio Delgado

A través de l’escolta de les grans peces del jazz, aprendrem a gaudir-ne i
comprendre’l, des dels inicis al Nova
Orleans del s.XIX fins al Nova York del
s.XXI. Analitzarem les característiques
rítmiques i melòdiques de cada estil,
ragtime, bebop, cooljazz, funky... Coneixerem els artistes més influents:
Monk, Duke, Miles, Sinatra, Benny
Goodman, Louis Armstrong, Jaco Pastorius... I veurem la influència del jazz
en altres disciplines com la literatura, la
pintura o el cinema.

ELS MILLORS ÀLBUMS DE LA
HISTÒRIA DEL POP-ROCK
Dimarts de 19.30 a 21 h (10 sess. inici
1 oct.) Preu: 74,60€
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 l’any 1987 fins al segle XXI.
Parlarem dels Top 5 de cada any sense
deixar de banda els discos que no hi
han entrat. Els analitzarem i n’escoltarem fragments. Prepara’t per gaudir
d’U2, Pixies, Nirvana, Oasis, Pearl Jam
o Suede.
CIÈNCIA I NATURA
CIÈNCIA

ASTRONOMIA I
CONSTEL·LACIONS DE LA NIT
Dilluns de 18.30 a 20 h (10 sess. inici
30 set.) Preu: 74,60€
Professor: Marc Boqué

Un viatge introductori als misteris de
l’Univers. Aprendrem les nocions bàsiques d’astronomia per conèixer i
observar-lo i ens aproparem al món
de les constel·lacions, des dels relats
mitològics i també des del punt de vista científic.

METEOROLOGIA: UNA
APROXIMACIÓ AL TEMPS I AL
CLIMA
Dijous de 16.30 a 18 h (10 sess. inici 3
oct.) Preu: 74,60€
Professor: Carlos Barriocanal

Com es fa la predicció del temps?
Què és un núvol, l’efecte hivernacle o
el canvi climàtic? Si vols entendre què
és l’atmosfera i conèixer l’origen dels
fenòmens meteorològics d’una forma
pràctica, aquest és el teu taller!

EVOLUCIÓ HUMANA: PER QUÈ
SOM COM SOM?
Dilluns d’11 a 12.30 h (10 sess. inici 30
set.) Preu: 74,60€
Professora: Cristina Junyent

Els humans som una espècie insòlita
al planeta. Veurem quines condicions
ambientals ens han fet com som i com
hem evolucionat des dels primats fins
als humans. Com a éssers vius que
vivim al planeta Terra, quina història
duem a les nostres espatlles? Resoldrem aquests i altres dubtes per entendre com hem arribat fins aquí.

GRANS CIENTÍFICS DE LA
HISTÒRIA: DE GALILEU A
HAWKING

N

Dilluns de 17 a 18.30 h (10 sess. inici
30 set.) Preu: 74,60€
Professor: Carlos Acosta

Galileu, Newton, Harvey, Lyell, Darwin,
Einstein, Ramón y Cajal, Hawking i Curie van ser ments privilegiades, curioses i imaginatives que van sintetitzar el
coneixement precedent amb el nou per
revelar el que fins aquell moment romania ignorat. Explicarem històries sobre
què van fer i com ho van fer aquests
científics i altres relacionats amb ells.

INTRODUCCIÓ A LA
NEUROCIÈNCIA: EL
CONEIXEMENT DEL CERVELL
Dimecres de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60€
Professor: Marc López

Estudiarem com s’estructura el cervell
i com s’organitzen els components
bàsics (neurona i glia) per comprendre el seu funcionament. A través del
mètode científic s’estan desxifrant
des dels elements més primordials,
els neurotransmissors, fins els més
complexos, com les classificacions
del sistemes nerviós. El major repte
actual, és cohesionar tots els estudis
que tenim sobre el cervell i els seus
diferents nivells de complexitat.

LA CIÈNCIA AL SEGLE XXI: QUÈ
ÉS I QUIN IMPACTE TINDRÀ A
LES NOSTRES VIDES?
N

Dimecres de 19.30 a 21 h (10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60€
Professor: Jordi Nano

Estem vivint una multirevolució científica accelerada. Saps que aviat es podrà imprimir un pulmó i els ordinadors
parlaran llenguatge quàntic? Parlarem,
des d’un punt de vista científic, de disciplines com la intel·ligència artificial, la
realitat virtual, el CRISP, el blockchain,
la biotecnologia, la nanotecnologia... i
veurem com els últims descobriments
estan transformant el món que ens
envolta. Prepara’t per entendre el llenguatge del futur!

L’ESCENA DEL CRIM:
INTRODUCCIÓ A LA CRIMINOLOGIA
Dijous de 19.30 a 21 h (10 sess. inici 3
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Anna Almécija

Ens endinsarem en l’apassionant món
de la criminalística i aprendrem a inspeccionar l’escena del crim, a trobar
i analitzar les proves més rellevants
que poden fer-nos resoldre els interrogants que envolten un delicte:
petjades, empremtes, ADN... Si ets
un amant de les novel·les de misteri,
aquest és el teu taller!
NATURA

NATURA, SENDERISME I
BOSCOS DE TARDOR

N

Dissabte de 10 a 13 h (4 sess. inici 28
set.) Preu: 59,68 €
Professor: Ricard Tormo

A través d’un taller teòric i tres excursions de senderisme al Montseny, Osona
i Montserrat, aprendrem a preparar les
nostres sortides, a treure partit de les
noves tecnologies i a gaudir i reconèixer els boscos i fagedes de tardor, un
dels principals atractius d’aquesta estació. Una de les sortides no és accessible amb transport públic.
CREIXEMENT PERSONAL
PSICOLOGIA

INTRODUCCIÓ A LES
CONSTEL·LACIONS FAMILIARS:
ORDENANT EL SISTEMA
N

Dissabte de 10 a 14 h (4 sess. inici 5
oct.) Preu: 79,57€
Professor: Albert Dica

A través d’aquesta tècnica teoricopràctica, àgil i eficaç, basada en la teràpia
sistèmica, ordenarem el nostre sistema familiar i prendrem consciència de
nosaltres mateixos per generar canvis i
millorar el nostre dia a dia. Desbloqueja
patrons i orienta’t cap a solucions operatives i vitals.

EINES D’AUTOCONEIXEMENT
PER A UNA VIDA PLENA
N

Divendres de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 27 set.) Preu: 74,60€
Professora: Carme Boo

Treballarem l’autoestima a partir d’eines
d’autoconeixement vinculades a la psicologia més avantguardista com les ciències de la conducta, la neurociència
o l’epigenètica. Mirarem cap al nostre
interior per poder decidir què volem millorar i què fer per ser protagonistes de
la nostra vida.

L’ART D’ESTIMAR-SE: LA CLAU
DEL BENESTAR EMOCIONAL N

Dimarts de 12 a 13.30 h (10 sess. inici
1 oct.) Preu: 74,60€
Professora: Elena Ramírez

L’aventura de saber més de nosaltres
mateixos ens ajuda a respectar-nos,
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estimar-nos i projectar-nos de manera
més equilibrada i generosa cap al futur
i cap a la relació amb els altres. Experimentarem i aprendrem com millorar
la nostra autoestima de forma sana i
constructiva.

GESTIÓ DE L’ESTRÈS: RETROBA
L’EQUILIBRI
N

Dimarts de 16.30 a 18 h (10 sess. inici
1 oct.) Preu: 74,60€
Professora: Carme Boo

L’estrès i la forma en què el gestionem
és un dels principals motius de desequilibri personal. Detectarem situacions
que ens provoquen ansietat i aprendrem a donar respostes adients que
millorin la nostra qualitat de vida.

OPTIMISME INTEL·LIGENT:
BUSCANT SOLUCIONS

N

Dijous de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 3
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Elena Ramírez

Al llarg del dia experimentem vivències
i emocions que gestionem amb els recursos de què disposem. L’optimisme
com actitud conscient, realista i intel·
ligent és un dels recursos més valuosos
i enriquidors, perquè ens ajuda a viure
d’una manera més saludable i equilibrada tant les experiències desitjades
com les adverses.

FLEXIBILITAT MENTAL: EINES
CREATIVES PER A LA RESOLUCIÓ
DE CONFLICTES
N

Dimecres de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60€
Professora: Pilar Cases

A través d’una tècnica pràctica i senzilla
inventada per Edward de Bono, treballarem la creativitat i la flexibilitat mental
per fer front a les diferents situacions vitals. Observarem situacions concretes
des de diferents punts de vista per millorar la gestió dels conflictes, prendre
les decisions més convenients i incrementar el propi benestar.

COMUNICACIÓ ASSERTIVA PER
ESTABLIR VINCLES SANS
N

Dimecres de 16.30 a 18 h (10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60€
Professora: Raquel Ballesteros

Les relacions interpersonals són una
gran oportunitat per establir vincles segurs i treballar inseguretats. Aprendrem
a comunicar-nos d’una manera més
responsable, conscient i resolutiva amb
les persones que estimem i treballarem
les nostres emocions i les de l’altre a
través d’exercicis pràctics, consciència
corporal, meditacions i dinàmiques.

ENEAGRAMA PER A LA VIDA
QUOTIDIANA: UNA EINA DE
COMUNICACIÓ EFICAÇ

N

Dijous de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 3
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Fuensi García

Les persones som diferents pel que fa
als nostres comportaments, motiva12

cions, 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. Aprofundirem en el
coneixement d’aquesta eina per descobrir quin és el teu patró preferent
de comunicació i millorar les relacions
personals i professionals.

LIDERATGE FEMENÍ: APRÈN A
LIDERAR AMB CONSCIÈNCIA N

Dijous de 18 a 19.30 h (10 sess. inici 3
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Izaskun Viloria

Descobreix el poder de liderar la teva
vida tenint en compte les emocions i
valors com la col·laboració, l’escolta
i l’empatia. Aprendràs diferents eines
per autoregular les teves emocions, estimular l’empatia i la compassió, practicar habilitats comunicatives i connectar
amb el cos i la intuïció.

IDENTIFICA I ASSOLEIX ELS
TEUS OBJECTIUS: EINES DE
COACHING I PNL

N

Dilluns de 20 a 21.30 h (10 sess. inici
30 set.) Preu: 74,60€
Professor: Albert Dica

A través del Coaching i la PNL, aprendrem eines útils per a la resolució de
conflictes i la consecució d’objectius.
Prendrem consciència de quines són
les nostres limitacions i punts forts. A
partir d’aquí, proposarem dinàmiques
per tal de refermar les nostres metes
en els àmbits personal, social i laboral.

MÈTODE D’ALLIBERAMENT
DE CUIRASSES: ESCOLTA EL
LLENGUATGE DEL COS

N

Dimecres de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60€ Amb suplement
Professora: Judit Mateu

Al llarg de la vida es formen cuirasses
inconscients que ens protegeixen del
dolor però ens impedeixen viure plenament. A partir de moviments senzills
i suaus alliberarem les tensions acumulades a diferents zones musculars.
Aprendrem a escoltar el cos per entendre les nostres emocions, fer conscients patrons inconscients, situar-nos
en el present i alliberar el passat per
obrir la porta a la possibilitat de canvi.

HO’OPONOPONO: EINA
ANCESTRAL PER VIURE EN PAU
Dilluns de 19.30 a 21 h (10 sess. inici
30 set.) Preu: 74,60€
Professora: Helena Broquetas

Recordarem les bases d’aquesta eina
ancestral hawaiana, que ens porta a reconèixer-nos creadors i responsables
de la nostra vida i del nostre entorn.
Mitjançant el poder de la paraula, posarem pau a problemes i conflictes a nivell
físic, emocional, econòmic, espiritual...
Aprofundirem sobre l’Esperit d’Aloha,
l’energia amorosa present en cadascun
de nosaltres. Cal tenir coneixements
bàsics d’Ho’oponopono.

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

HABILITATS I COMPETÈNCIES

MINDFULNESS PER VIURE
PLENAMENT
Divendres de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 27 set.) Preu: 74,60€
Professora: Lola González

Ens iniciarem a aquesta pràctica basada en el coneixement profund de la
ment, que desenvolupa recursos interns per viure plenament. Treballarem
l’acceptació, l’empatia i el benestar per
aconseguir una major sensació de pau.

PRACTICA EL MINDFULNESS
PER VIURE PLENAMENT
N

Dilluns de 20 a 21.15 h (10 sess. inici
30 set.) Preu: 62,16€
Professora: Laura Mateu

Establirem una pràctica regular d’exercisis de meditació i tècniques de relaxació per perfeccionarem la consciència
plena. Treballarem eines per aprendre
a gestionar les emocions, reaccions i
pensaments.

MINDFULNESS: LA CURA D’UN
MATEIX
N

Divendres d’11.30 a 13 h (10 sess. inici
27 set.) Preu: 74,60€
Professora: Lola González

Dins de les nostres prioritats diàries, la
cura de les nostres necessitats físiques
i emocionals ocupa un lloc molt secundari. A través de la pràctica de Mindfulness i la compassió desenvoluparem
un tracte de reconeixement i amabilitat
cap a nosaltres mateixos per aplicar-lo
en les diferents rutines del nostre dia a
dia. Cal tenir coneixements bàsics de
Mindfulness.

LA MEMÒRIA: UNA CAPACITAT
QUE PODEM MILLORAR
Dilluns de 10 a 11.30 h (inici 30 set.)
Dimarts de 10 a 11.30 h (inici 1 oct.)
Dimarts de 16.30 a 18 h (inici 1 oct.)
Professora: Isabel Cayuela
Dimecres de 11.30 a 13 h (inici 2 oct.)
Professora: Pilar Cases
10 sess. Preu: 74,60€

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.

GENEALOGIA I HISTÒRIA
FAMILIAR: VIATGE ALS TEUS
ORÍGENS

N

Dimarts de 17 a 19 h (8 sess. inici 8
oct.) Preu: 79,57€
Professor: Manu Valentín

Recopilarem les dades dels parents
per tal de reconstruir la nostra història
familiar. Utilitzarem registres històrics
i altres fonts com documents familiars
o testimonis orals. Coneixerem eines
informàtiques per a la gestió i representació d’informació genealògica, com
GRAMPS, GDS o Family Tree Builder.
Vine i crea el teu arbre!

Dijous de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 3
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Io Valls

Sovint hem de parlar en públic i no
sabem per on començar. Aquest taller
pràctic ens ajudarà a prendre consciència sobre com comuniquem i a treballar
tècniques per preparar presentacions
orals amb un contingut clar, creatiu i entusiasta per transmetre el missatge que
volem. Parlar és un plaer, gaudim-ne!

LA MÀGIA DE L’IL·LUSIONISME
Divendres de 17 a 19 h (8 sess. inici 4
oct.) Preu: 79,57€
Professor: Mag Stigman

Et fascinen els jocs de cartes, els trucs
amb cordes, el mentalisme o l’habilitat
de fer aparèixer i desaparèixer objectes? Farem una aproximació pràctica a
la màgia de prop i a diferents tècniques
d’habilitat manual, efectes visuals i recursos psicològics. Si tens ganes de
fer somriure i il·lusionar, no t’ho pensis,
vine a somiar amb nosaltres! El material
anirà a càrrec dels participants.
SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
SALUT

MENJA BÉ PER VIURE MILLOR:
BASES PER A UNA ALIMENTACIÓ
SALUDABLE
N

Dimarts de 18 a 19.30 h (10 sess. inici
1 oct.) Preu: 74,60€
Professora: Victòria Garcia

La dieta és un dels principals factors
determinants de la salut. Si mengem
bé tindrem més vitalitat, claredat
mental i resistència a les malalties. La
informació que ens arriba és abundant, confusa i sovint poc contrastada i ens acabem fent un embolic. Assentarem les bases d’una alimentació
saludable i aprendrem les propietats
nutricionals dels aliments i els beneficis del seu consum.

DEFENSES I SISTEMA
IMMUNOLÒGIC DES DE LA
MEDICINA INTEGRATIVA

N

Dilluns de 17 a 19 h (8 sess. inici 7
oct.) Preu: 79,57€
Professor: Jose Herrero de Cos
Coop. de Salut

És possible millorar la resistència a les
malalties? Coneixerem el sistema immunitari i com tenir-ne cura per reforçar
l’adaptació biològica, prevenir malalties
i potenciar la salut. Aportarem diferents
visions, disciplines mèdiques i professionals, englobant la medicina tradicional
i la natural, per tal de posar en joc tots
els recursos i mirades.

INTRODUCCIÓ A LA FITOTERÀPIA
Dimecres de 10 a 12h (8 sess. inici 9
oct.) Preu: 79,57€ Amb suplement
Professor: Jose Herrero de Cos
Coop. de Salut
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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...

tècniques per mantenir la salut i el benestar a nivell físic i psicològic a través
de postures o asanes.

REEDUCACIÓ VISUAL. MÈTODE
BATES

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.

Dijous de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 3
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Orit Kruglanski 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.
ACTIVITAT FÍSICA

TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ I
RESPIRACIÓ
Dimarts de 10.30 a 12 h (11 sess. inici
1 oct.) Preu: 82,06€
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.
Juntes ens ajuden a alliberar tensions,
asserenar-nos i calmar la nostra ment
en profunditat.

RELAXACIÓ I MEDITACIÓ
Dimecres de 14 a 15 h (12 sess. inici 2
oct.) Preu: 59, 68€
Professora: Mila Martín

La relaxació ens permet assossegar
la ment, ampliar la consciència i reduir tensions. La meditació sorgeix d’un
bon estat de relaxació i la seva pràctica
ens permet millorar l’atenció, la concentració i la comprensió.

IOGA I MEDITACIÓ
Dilluns de 18.30 a 20 h (11 sess. inici
30 set.) Preu: 82,06€
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 de 11.30 a 12.45 h (inici 30 set.)
Preu: 68,38€
Dimecres de 15 a 16.30 h (inici 2 oct.)
Preu: 82,06€
Professora: Edel Cases
Dimecres de 10 a 11.30 h (inici 2 oct.)
Preu: 82,06€
Professora: Marién García
Divendres de 12 a 13.30 h (inici 27
set.) Preu: 82,06€
Professora: Teresa Cortada
11 sessions

El hatha ioga es basa en un conjunt de
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OFFICE IOGA
Dijous de 14 a 15 h (12 sess. inici 3
oct.) Preu: 59,68€
Professora: Edel Cases

SHAKTI DANCE: EL IOGA DE LA
DANSA
N

Dimarts de 18.30 a 20 h (11 sess. inici
1 oct.) Preu: 82,06€
Professora: Alejandra Soto

Descobreix aquesta disciplina basada
en el kundalini ioga que fusiona respiració, moviment constant i consciència.
A partir de la tonificació pèlvica, la dansa (oriental, contemporània, africana...)
i la meditació final podrem alliberar
tensions i augmentar l’autoconfiança.
Treballarem la flexibilitat, l’agilitat i el to
muscular i, per descomptat, millorarem
la circulació i la postura.

TAI-TXÍ
Dilluns de 10 a 11.15 h (inici 30 set.)
Professora: Gemma Sunaya
Dimecres de 16.30 a 17.45 h ( inici 2 oct.)
Professora: Nancy Páez de Ceitai
11 sess. Preu: 68,38€

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.

OSTEOPILATES

N

Dilluns de 14 a 15 h (12 sess. inici 30
set.) Preu: 59, 68€
Professors d’Airactive

HIPOPILATES

EXPRESSIÓ

Dimarts de 17 a 18.15 h (11 sess. inici
1 oct.) Preu: 68,38€
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 (inici 2 oct.)
Dimecres d’11.30 a 12.45 h (inici 2 oct.)
Divendres de 17 a 18.15 h (inici 27 set.)
Professora: Niserine Dourghal
11 sess. Preu: 68,38€

TXI-KUNG

ESTIRAMENTS I ESQUENA SANA

Dilluns de 15.30 a 16.45 h (11 sess. inici 30 set.) Preu: 68,38€
Professora: Gianella Legnani

Dimarts de 15 a 16.30 h (11 sess. inici
1 oct.) Preu: 82,06€
Professora: Carmen Chito

Dimarts de 14 a 15 h (12 sess. inici 1
oct.) Preu: 59,68€
Professora: Carmen Chito
Dijous de 12.30 a 13.45 h (11 sess. inici 3 oct.) Preu: 68,38€
Professora: Alexandra Cervera
Dissabte de 10 a 11.30 h (10 sess. inici
28 set.) Preu: 74,60€
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 (11 sess. inici
1 oct.) Preu: 82,06€
Professora: Lucrecia Guio

Amb la combinació de ioga i pilates

Divendres de 16 a 17.30 h (10 sess. inici 27 set.) Preu: 74,60€
Professors de KM Defensa Personal

Basant-nos en el mètode pilates enfortirem els ossos i la columna vertebral,
tonificarem la musculatura i augmentarem l’equilibri per millorar els dolors derivats de postures inadequades. Gaudeix de la mobilitat que ofereix el cos!

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.

PILATES

DEFENSA PERSONAL PER A DONES

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.

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.

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.

exercicis de flexibilitat i reacció podrem
arribar a practicar els primers combats.
Millora la teva condició física i les capacitats de coordinació. Nosaltres et facilitem el material, només necessites les
ganes de provar, no perdis l’oportunitat!

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.

MARXA NÒRDICA

N

Dimarts de 18 a 19.30 h (11 sess. inici
1 oct.) Preu: 82,06€
Professors d’Airactive

Amb aquesta tècnica nòrdica de caminar amb bastons alliberarem tensions a
les cames sense que les articulacions
de la pelvis, genolls i turmells pateixin.
Treballarem tot el cos d’una manera
global des d’una situació privilegiada: la
muntanya de Montjuïc. El material anirà
a càrrec dels participants.

INICIA’T EN L’ART DE
L’ESGRIMA

N

Divendres de 17.30 a 19 h (10 sess. inici 27 set.) Preu: 74,60€
Professors de la Fed. Cat. d’Esgrima

Descobreix les bases de l’esgrima, els
seus moviments i desplaçaments i les
accions ofensives i defensives principals. A través de jocs de coordinació i

ESCRIPTURA

L’ART D’INVENTAR HISTÒRIES
Dimecres de 10.30 a 12 h (10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60€
Professora: Raquel Picolo

Ens centrarem en la creativitat i la construcció de la història. L’objectiu serà superar el bloqueig per aconseguir textos
més espontanis i originals. Aprendrem
tècniques per generar i desenvolupar
històries i descobrirem els secrets de
l’storytelling.

ESCRIURE FICCIÓ PER A VIURE
MILLOR: ELS PERSONATGES
QUE PORTEM DINS
N

Dimecres de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60€
Professora: Anna Marcet

Ningú no és una sola persona. Tots tenim diverses personalitats que ens ajuden (o no) en els diferents aspectes de
la nostra vida. Escriurem ficció introduint part dels nostres personatges als relats. Ens emmirallem en nosaltres mateixos per crear històries imaginàries,
conèixer-nos i, per tant, per viure millor.
TEATRE

INTERPRETACIÓ TEATRAL
Divendres de 18.30 a 20.30 h (8 sess.
inici 4 oct.) Preu: 79,57€
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.

TALLER DE TEATRE: EL JOC
TEATRAL
Dijous de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 10
oct.) Preu: 74,60€
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
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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 (10 sess. inici 27 set.) Preu: 74,60€
Professora: Esther Westermeyer

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.
DANSA

BALLET PER A ADULTS
Dilluns de 17 a 18.30 h (10 sess. inici
30 set.) Preu: 74,60€
Professor: Israel Rueda

Vols fer realitat el somni d’infantesa
que vas acabar deixant o mai no vas
començar? Amb classes disteses 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 (10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60€
Professora: Pilar Pintor

Aprendrem a ballar rock and roll, pasdoble, bolero, txa-txa-txa, fox i tango.
Ens fixarem en les postures, en l’elegància per ballar de forma natural i en
diferenciar els ritmes.

BALLS EN LÍNIA
Dijous de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 3
oct.) Preu: 74,60€
Professor: Gabi 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 (11 sess. inici
3 oct.) Preu: 54,70€
Professor: Gabi 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!

COUNTRY, UN PAS MÉS

N

Dimecres de 13 a 14 h (11 sess. inici 2
oct.) Preu: 54,70€
Professor: Gabi Ibáñez

Ja saps ballar una mica? Vine al segon
nivell amb coreografies més complicades i ràpides. Passarem una bona estona gaudint de la música country!
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BALLS LLATINS SENSE PARELLA
Dimecres d’11.30 a 13 h (10 sess. inici
2 oct.) Preu: 74,60€
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 19 a 20.30 h (10 sess. inici 27 set.) Preu: 74,60€
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.

STREET DANCE

N

Dimarts de 20 a 21.30 h (10 sess. inici
1 oct.) Preu: 74,60€
Professor: Omar Fusión d’Spank
the baby

A la dècada dels 70 a Nova York van
néixer diverses modalitats de danses
basades en la improvisació, la creativitat individual i el contacte amb la gent.
Amb exercicis i coreografies dinàmiques desenvoluparem la força, la coordinació i l’expressió pròpia fusionant
danses com el hip hop, el popping, locking o el funk.

DANCEHALL
Dijous de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 10
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Esmeralda Sánchez

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 BÀSICA
Dimarts d’11.30 a 13 h (9 sess. i 1 sortida. Inici 1 oct.) Preu: 74,60€
Professor: Ricard Badia

Una introducció al món de la fotografia
digital per conèixer tots els seus avantatges, com funciona la càmera i quins
són els conceptes bàsics per fer unes
bones preses. La sortida fotogràfica pot
no coincidir amb el dia habitual del taller.

TÈCNIQUES FOTOGRÀFIQUES
Dimarts de 18 a 19.30 h (9 sess. i 1
sortida. Inici 1 oct.) Preu: 74,60€
Professor: Ricard Badia

Aprendrem a treballar les diferents
tècniques fotogràfiques que permet el
format digital: arquitectura, natura, el
blanc i negre, fotografia de viatge i filtres fotogràfics, entre d’altres. La sortida fotogràfica pot no coincidir amb el
dia habitual del taller.

ENCERTS I DESENCERTS
FOTOGRÀFICS: COM
ACONSEGUIR BONS RESULTATS
Dilluns de 16.30 a 18 h (8 sess. i 2 sortides. Inici 30 set.) Preu: 74,60€
Professora: Kati Riquelme

Diuen que els humans aprenem més
dels errors que dels encerts i que, a
més, aquests ens fan créixer. Tens problemes amb la profunditat de camp?
No encertes la correcta exposició?
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.

FOTOGRAFIA CREATIVA
Dimarts de 19.30 a 21 h (9 sess. i 1
sortida. Inici 1 oct.) Preu: 74,60€
Professor: Ricard Badia

Darrera d’una bona fotografia hi ha, a
part d’un coneixement tècnic, una sensibilitat creativa personal. Aprendrem a
construir imatges, a explicar un relat i
exercitarem la creativitat i la mirada per
veure més enllà del que és obvi. La sortida fotogràfica pot no coincidir amb el
dia habitual del taller.

COMPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
Dilluns de 19.30 a 21.30 h (6 sess. i 2
sortides. Inici 7 oct.) Preu: 79,57€
Professor: Luis Giménez

La composició, una sèrie de decisions que prenem abans de capturar
una imatge, és una eina bàsica per fer
bones fotografies. Ens aproparem a
les normes de la percepció visual i de
la sintaxi de la imatge. Combinarem
les sessions teòriques amb exercicis
i sortides.
EXPRESSIÓ PLÀSTICA

APRÈN A DIBUIXAR
Dimecres de 19 a 21 h (inici 9 oct.)
Professora: Úrsula Uriach
Dijous de 17 a 19 h (inici 10 oct.)
Divendres de 10 a 12 h (inici 4 oct.)
Professora: Helena Basagañas
8 sess. Preu: 79,57€

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.

URBAN SKETCHING
Dimarts de 17.30 a 19.30 h (inici 1 oct.)
Dissabte d’11 a 13 h (inici 5 oct.)
Professor: Shiembcn
8 sess. Preu: 79,57€

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.

LES 1001 TÈCNIQUES
DE DIBUIX

N

Dilluns de 19 a 21 h (8 sess. inici 7
oct.) Preu: 79,57€
Professor: Joan Gispert

Aprendrem, d’una manera clara i senzilla, a dibuixar amb diferents tècniques
com el carbó, el llapis o la sanguina.
Amb ajuts i consells personalitzats i
propostes encoratjadores gaudirem de
les infinites possibilitats del dibuix. El
material anirà a càrrec dels participants.

EL RETRAT: DIBUIX
Dimecres de 10 a 12 h (8 sess. inici 9
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 suplement és pel model. El material
anirà a càrrec dels participants.

FIGURA HUMANA: DIBUIX
Dimecres de 12 a 14 h (8 sess. inici 9
oct.) 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 A L’OLI
Dilluns de 12 a 14 h (8 sess. inici 7
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.

INICIACIÓ AL COLOR

N

Dimarts d’11.30 a 13.30 h (8 sess. inici
8 oct.) Preu: 79,57€
Professor: Pol Borràs

Què són els colors? Com es formen i
com podem treballar-los? Coneixerem
els conceptes bàsics i les regles cromàtiques, esbrinarem com crear-los i
apreciarem els matisos i mescles per
aconseguir qualsevol color de la natura. Després d’una introducció teòrica,
l’alumne treballarà amb la tècnica que
prefereixi (llapis de colors, aquarel.la,
ceres, pastels, acrílic...). El material anirà a càrrec dels participants.

TÈCNIQUES CREATIVES AMB
AQUAREL·LA
Dilluns de 17 a 19 h (8 sess. inici 7
oct.) Preu: 79,57€
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.
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AQUAREL·LA I PAISATGE
Dimarts de 9.30 a 11.30 h (8 sess. inici
8 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.

EXPERIMENTA AMB L’AQUAREL·LA
Dijous de 10 a 12 h (8 sess. inici 10
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.

PINTURA JAPONESA. SUMI-E
Dilluns de 10 a 12 h (inici 7 oct.)
Dimecres de 17 a 19 h (inici 9 oct.)
Professora: Anna M. Llagostera
8 sess. Preu: 79,57€ Amb suplement

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.

CAL·LIGRAFIA I LETTERING:
MODERNISME I ART NOUVEAU

N

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

Aprendrem a fer lettering agafant com
a model algunes formes que apareixien
als cartells de l’època modernista o Art
Nouveau. Ens familiaritzarem amb les
eines de l’escriptura amb ploma plana,
dibuixarem les formes bàsiques de l’alfabet llatí i desenvoluparem lletres més
decoratives, expressives i personals.
Finalment explorarem altres eines i materials. El material anirà a càrrec dels
participants.
DISSENY I HANDMADE

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

Aprendrem a enquadernar llibres amb
diferents tècniques de cosits i plegats
(llibres cosits amb tapa dura, desplegables, enquadernació japonesa, copta,
belga, etc. ) i descobrirem com fer carpetes i caixes. El material anirà a càrrec
dels participants.

EL GRAVAT A L’ABAST DE
TOTHOM

N

Dijous de 19 a 21 h (4 sess. inici 10
oct.) Preu: 39,78€ Amb suplement
Professora: Alejandra Morales
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Experimentarem amb diferents tècniques d’estampació per iniciar-nos en
el món del gravat ecològic, fet a casa
i amb material que podem reaprofitar
com tetrabriks, plàstics o gelatines. El
gravat mai havia estat tan fàcil. Obtindràs resultats inesperats!

TÈCNIQUES APLICADES A LA
BIJUTERIA
Dijous de 17 a 19 h (8 sess. inici 10
oct.) Preu: 79,57€ Amb suplement
Professora: Berta Ribalta

Coneixerem les eines bàsiques i els
materials necessaris per crear bijuteria
artesanal. Realitzarem diferents enfilats per crear collars, polseres, anells i
arracades amb diferents materials com
la resina i el vidriat, el filferro i l’acer i
aprendrem diferents tipus de nusos i
tècniques.

JOIERIA A LA CERA PERDUDA
Dimecres de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 2 oct.) Preu: 74,60€ Amb suplement
Professora: Brigitte Guerra

Ens aproparem a una de les tècniques
més antigues de la joieria per descobrir les possibilitats infinites del món
del modelatge amb ceres. Una tècnica
bàsica que permet crear peces sense
disposar de la maquinària que exigeix
la joieria. Les composicions en cera
s’hauran de dur a fondre per obtenir les
peces en metall. Foneria no inclosa en
el preu del suplement.

PER NADAL, REGALA HANDMADE
Divendres de 17 a 19 h (4 sess. inici 8
nov.) Preu: 39,78€ Amb suplement
Professora: Marta Pallarès

Un taller original per crear els teus regals, guarniments i embolcalls nadalencs 100% personalitzats, d’una forma
fàcil i divertida, amb materials senzills
que podem trobar per casa. Una bona
manera d’estalviar i aconseguir regals
amb molta personalitat!

DESCOBREIX EL COLLAGE
MIXMEDIA

N

Dijous de 19 a 21 h (4 sess. inici 7 nov.)
Preu: 39,78€ Amb suplement
Professora: Isis Navarro

Endinsa’t en el versàtil món del collage, una tècnica amb infinites possibilitats que et farà descobrir la creativitat
que portes dins. Experimenta a través
del mix-media sobre diferents suports
i tècniques d’expressió, recursos i materials per enriquir el teu treball. Aprofundeix en els aspectes essencials de
la composició, teoria del color i estil per
trobar un llenguatge artístic propi.

JARDINERIA CREATIVA: CREA
ELS TEUS JARDINS VERTICALS
Dimarts de 17 a 19 h (4 sess. inici 8
oct.) Preu: 39,78€ Amb suplement
Professores de Les Marietes Paisatgisme

Elaborarem creacions vegetals pensades per penjar en el teu racó de casa
preferit. Ensenyarem com aplicar tècniques artístiques sobre diferents materials, manipularem flors, plantes, molsa,

substrat... i oferirem diverses possibilitats perquè cada participant personalitzi els seus treballs.

ART FLORAL HIVERNAL

N

Dimarts de 17 a 19 h (4 sess. inici 5
nov.) Preu: 39,78 € Amb suplement
Professores de Les Marietes Paisatgisme

Ens apropem a l’hivern i a les dates
nadalenques. Crearem elements d’inspiració natural per decorar casa teva.
Corones, calendaris d’advent, espelmes, garlandes... Aconseguiràs una
atmosfera màgica i acollidora. Celebra
el Nadal amb regals creatius fets per tu
i amb un toc original.

INICIACIÓ A L’INTERIORISME

N

Dimecres de 17 a 19 h (7 sess. inici 6
nov.) Preu: 69,62 €
Professora: Mar Esplà

Què és l’interiorisme? Poden els espais interiors influir en el nostre estat d’ànim? Descobrirem els secrets
d’aquesta disciplina a través de sis
visites a espais singulars de Barcelona. Reflexionarem sobre els aspectes
més rellevants: la distribució, el color, la
llum, el mobiliari i els materials. L’anàlisi
guiada d’espais reals ens proporcionarà eines per comprendre els punts clau
per crear ambients confortables i inspiradors. Les entrades aniran a càrrec
dels participants.

COSMÈTICA NATURAL: CUIDA
LA TEVA PELL
N

Dissabte de 10 a 13 h (3 sess. inici 26
oct.) Preu: 44,76€ Amb suplement
Professora: Noelia Narejo

Realitzarem productes cosmètics naturals especialment pensants per a
la tardor-hivern i ens introduirem en
la cosmètica zero waste. Elaborarem
ungüents, sticks labials, barra de massatge, xampú i desodorant sòlid, tot
elaborat per tu i fent servir ingredients
naturals, ecològics i biodegradables
com plantes medicinals i olis essencials.

LET’S SPEAK ABOUT ARTS:
CULTURAL TRIP TO ENGLAND

N

Dimarts de 20 a 21.30 h (10 sess. inici
1 oct.) Preu: 74,60€
Professora: Rachel Thew

A través de la riquesa cultural anglesa
practicarem la conversa. Llegirem textos curts dels principals escriptors de
la seva literatura, parlarem de música o
dels pintors més reconeguts per millorar la fluïdesa i la pronunciació de la llengua. Cal un nivell avançat, B2, d’anglès.

TEA AND ENGLISH
Divendres de 16 a 17.30 h (10 sess. inici
27 set.) Preu: 74,60€ Amb suplement
Professor: Mark Santry

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

CONVERSA EN FRANCÈS
Nivell bàsic – A1
Dijous de 10 a 11.30 h (inici 3 oct.)

Nivell mitjà – B1

Dilluns de 16.30 a 18 h (inici 30 set.)
Dimarts de 10 a 11.30 h (inici 1 oct.)
10 sess. Preu: 74,60€
Professor: Olivier Decriaud

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.

ALEMANY DES DE ZERO
Dijous de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 3
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Anuschka Seifert

IDIOMES

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.

CONVERSA EN ANGLÈS

PARLIAMO ITALIANO

Nivell bàsic – A2 - Elementary

Dijous de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 3
oct.) Preu: 74,60€
Professora: Laura Valentini

Dilluns de 12 a 13.30 h (inici 30 set.)
Professora: Henny Canova
Dilluns de 10 a 11.30 h (inici 30 set.)
Professor: Christian Johnson

Nivell mitjà – A2 - Intermediate

Dimarts de 10 a 11.30 h (inici 1 oct.)
Professor: Mark Santry
Dimecres de 18 a 19.30 h (inici 2 oct.)
Professora: Lilith Wood

Nivell avançat – B2 – Upper intermediate
Dimarts d’11.30 a 13 h (inici 1 oct.)
Professora: Rachel Thew
Dimecres de 20 a 21.30 h (inici 2 oct.)
Professora: Lilith Wood
10 sess. Preu: 74,60€

Posarem en pràctica els coneixements
d’anglès a partir de situacions diferents
i millorarem la pronunciació, la gramàtica i l’expressió.

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 d’italià.
GASTRONOMIA

FONAMENTS DE LA CUINA
Dimecres de 10 a 12 h (7 sess. inici 2
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
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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 8
oct.) Preu: 69,62€ Amb suplement
Professora: Laura Herrero

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 10
oct.) 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.

CUINA GURMET AMB
PRODUCTES DE TEMPORADA
Dijous de 17 a 19 h (4 sess. inici 3 oct.)
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.

CUINA D’AUTOR

N

Dimecres de 12 a 14 h (7 sess. inici 2
oct.) Preu: 69,62€ Amb suplement
Professor: Diego Molina

Un taller sofisticat on el xef ens proposarà receptes clàssiques elaborades
amb noves fórmules i tècniques innovadores. Cuinarem amb productes de
temporada, explicarem com triar els
més adequats i quines preparacions,
plats i presentacions podem fer per obtenir resultats sorprenents i saborosos.

CUINA CATALANA
DESCONEGUDA

N

La cuina catalana és molt coneguda per
les receptes marineres, les combinacions de mar i muntanya i els sofregits.
Però existeixen plats desconeguts per
a la majoria i que resulten espectaculars al paladar. Descobrirem receptes
com l’arròs a la sitgetana amb malvasia, el cim i tomba de Tossa de Mar, les
patates d’Olot o l’ànec amb nap negre i
peres de Puigcerdà.

N

Divendres de 18.30 a 21.30 h (2 sess.
inici 22 nov.) Preu: 29,84€ Amb suplement
Professora: Carmeta Comas
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mitat i temporada podrem preparar autèntiques delícies per al paladar, sense
dedicar-hi més de 15 minuts diaris!

CUINA PER SORPRENDRE

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

Dijous de 17 a 19 h (4 sess. inici 7 nov.)
Preu: 39,78€ Amb suplement
Professora: Elisabeth Cuevas

Aprendrem a preparar aperitius, plats,
broquetes, culleres... petits menjars senzills, però divertits, que faran que qualsevol àpat es converteixi en tot un èxit.

APERITIUS CREATIUS

N

Dimarts de 17 a 19 h (4 sess. inici 8
oct.) Preu: 39,78€ Amb suplement
Professora: Elisabeth Cuevas

Aprendrem a preparar aperitius i tapes
de tota la vida. Gaudirem de la cuina
moderna i creativa fent servir presentacions originals en gotets, culleres, barquetes, petits platerets...

CUINA AMB EL FORN: TREU-LI
PARTIT!
N

Divendres de 18.30 a 21.30 h (2 sess.
inici 18 oct.) Preu: 29,84€ Amb suplement
Professora: Carmeta Comas

Aprendrem tot el que es necessita per
crear un ampli assortit de delicioses receptes amb el forn com a protagonista.
Farem pastes, pastissos, quiches, tant
dolços com salats, per a qualsevol ocasió. Una forma fàcil i ràpida per satisfer
el paladar dels nostres convidats.

RECEPTES DELICIOSES AMB
LLEGUMS
N

Dimecres de 16.30 a 19 h (3 sess. inici
9 oct.) Preu: 37,30€ Amb suplement
Professora: Eulàlia Fargas

Parlarem de l’àmplia varietat de llegums
que tenim al nostre abast: cigrons, llenties, mongetes i fesols, entre d’altres.
Explicarem on els podem comprar,
com s’han de preparar, el tipus de cocció més adient, com conservar-los i
congelar-los i algun truc per aconseguir
els millors resultats a taula. Prepararem
plats tradicionals i contemporanis.

CUINA VEGANA

Dilluns de 17 a 19 h (7 sess. inici 7
oct.) Preu: 69,62€ Amb suplement
Professor: Diego Molina

CUINA PER A DIES DE FESTA

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.

Dijous de 14 a 16 h (7 sess. inici 10
oct.) 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.

BATCH COOKING: CUINA PER A
TOTA LA SETMANA
Dilluns de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici
7 oct.) Preu: 39,78€ Amb suplement
Professora: Eulàlia Fargas

Si t’agrada menjar bé però no pots dedicar molt de temps a la cuina, necessites aprendre tècniques per elaborar
plats equilibrats i deliciosos en poc
temps. Fent servir productes de proxi-

MENÚ BISTROT: CLÀSSICS DE
LA CUINA FRANCESA
N

Recuperarem els clàssics del bistrot
francès: receptes ràpides, vistoses i fàcils que podrem cuinar amb ingredients
de temporada. Aprendrem els secrets
per preparar un soufflé amb bolets,
un parmentier de peix, el famós gratin
dauphinois o un irresistible coulant de
xocolata. Un autèntic plaer!

CUINA COREANA
Dilluns de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici
4 nov.) Preu: 39,78€ Amb suplement
Professors de Clicàsia

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

CUINA DE VIETNAM I
CAMBODJA

N

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

Ens aproximarem a la gastronomia particular de Vietnam i Cambodja, on podrem
descubrir els ingredients tardicionals
que ens permetran cuinar plats saborosos i variats com l’amok de peix, el Lok
Lak de vedella o les creps Banh xeo.

CURRIS DEL MÓN

N

Dimarts de 17 a 19 h (4 sess. inici 5
nov.) Preu: 39,78€ Amb suplement
Professora: Muntsa Holgado

Descobrirem les millors receptes de
curris de l’Índia, Sud-est asiàtic, Àfrica
i el Carib. Vine a aprendre les diferents
combinacions d’espècies que fan del
curri un ingredient únic i espectacular.
Prepararem curris amb verdures, amb
peix, amb carn, amb llegums i elaborarem el nostre propi garam masala.
Aprendrem a treure’ls el màxim partit
a la cuina!

SUSHI
Dimarts de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici 8 oct.) Preu: 39,78€ Amb suplement
Professora: Miho Myata

La cuina japonesa és atractiva pel seu
gust exòtic i, alhora, per ser lleugera i
saludable. Aprendrem les varietats i
diferents maneres d’elaborar sushi de
forma senzilla i pràctica.

APERITIUS ORIENTALS: BAOS,
GYOZAS, DIM SUM
Divendres de 18.30 a 21.30 h (2 sess.
inici 8 nov.) Preu: 29,84€ Amb suplement
Professora: Anna Sastre

Posarem al teu abast els secrets per
cuinar els aperitius que més triomfen.
Prepararem la pasta, coneixerem la
gran varietat de farcits, i aprendrem a
donar-los forma i a coure’ls de manera
adequada. T’atreveixes a provar-les?

PLATS JAPONESOS DE TARDOR:
CUINA AMB ARRELS
N

Dimarts de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici 5 nov.) Preu: 39,78€ Amb suplement
Professora: Miho Myata

Descobrirem alguns dels plats típics
de la cuina japonesa de tardor amb
un denominador comú: les verdures i
les arrels, com per exemple el daikon,
gobou, renkon, nagaimo. Aprendrem a
cuinar-les i les propietats que poden
aportar al nostre metabolisme. Perquè
a la cuina japonesa no tot s’acaba amb
el sushi.

DEL GRA A LA TAULA: TALLER
DE PA ARTESANAL
Divendres de 10 a 13 h (3 sess. inici
11 oct.) 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 algun altre dolç, entre d’altres.

CREACIONS AMB XOCOLATA:
DELÍCIES PER REGALAR
N

Dimecres de 16.30 a 19 h (3 sess. inici
6 nov.) Preu: 37,30€ Amb suplement
Professor: Stefan Winter

Els llaminers i amants de la xocolata trobaran en aquesta proposta una
manera de gaudir i degustar a casa
les delícies més variades. Aprendrem
a fondre xocolata sense que es cremi,
fer una glaça perfecta, preparar uns
muffins esponjosos, un coulant i fins i
tot bombons.

POSTRES, DOLÇOS I ALTRES
PLAERS PEL PALADAR
N

Dijous de 10 a 12 h (7 sess. inici 10
oct.) Preu: 69,62€ Amb suplement
Professora: Carmeta Comas

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

TAST DE VINS: INICIACIÓ
Dimecres de 19 a 20.30 h (10 sess. inici 9 oct.) Preu: 74,60€ Amb suplement
Professora: Rocío Sánchez

Ens aproparem al món del vi i la seva
cultura: com s’elabora, quines són les
varietats de raïm que l’originen, què
s’ha de tenir en compte per valorar-lo,
com es marida... I ho farem des del
vessant més analític però lúdic a la
vegada.
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ITINERARIS

EL BARRI DE SANT RAMON DE
LES CORTS

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

Dissabte 16 de novembre
Professor: Oleguer Biete

ITINERARIS DE CIUTAT

EL PETIT I DESCONEGUT BARRI
DE LA MERCÈ DE PEDRALBES
Dissabte 28 de setembre
Professor: Oleguer Biete

Descobrirem un nucli de casetes construïdes als anys 50 per allotjar les famílies dels funcionaris que representen un
món a part de la resta del barri. L’estil
senzill de les cases blanques fa que
sembli un poble de costa mediterrani
dins de Barcelona.

EL PALAU REQUESENS:
L’ECO DE LA BARCELONA
DESAPAREGUDA
Dimecres 9 d’octubre
Professors d’Andronacultura

Després de la Guerra de Successió
Barcelona estava pràcticament arrasada. Un segle més tard, la densitat
demogràfica obligava a alterar el seu
traçat urbà. La Reial Acadèmia de les
Bones Lletres, situada al Palau Requesens, tingué un paper important
en la recuperació i conservació d’un
antic patrimoni urbà amenaçat de desaparèixer en pro del progrés.

EL CEMENTIRI DEL POBLENOU,
EL MÉS ANTIC DE LA CIUTAT
Dissabte 26 d’octubre
Professora: Carolina Chifoni

El cementiri de Poblenou és un espai
ideal per fer un recorregut pel patrimoni funerari des del segle XVIII fins
als nostres dies. Descobrirem l’arquitectura i les escultures funeràries de
les capelles, els panteons, les tombes
dels nobles, alcaldes, músics o científics de la ciutat.

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
I EL SEU ENTORN
Dijous 7 de novembre de 10.30 a 13 h.
Preu: 12,43 €
Professora: Susana Azcoita
d’Explica’m Barcelona

Coneixerem una de les institucions
més importants de Barcelona. Explicarem els orígens del govern i visitarem les sales més singulars per conèixer la seva història. Ens aproparem a
l’evolució de la Plaça Sant Jaume i del
barri al seu voltant.

REDESCOBRINT LA DIAGONAL,
DEL CARRER MUNTANER A LES
CORTS
Dissabte 9 de novembre
Professora: Carolina Chifoni

Prendrem l’avinguda Diagonal des
del carrer de Muntaner al barri de les
Corts. Observarem edificis com l’Hotel
Presidente, la Torre Winterthur, l’edifici Talaia o l’Hotel Hilton i descobrirem
alguns dels interiors dels edificis més
representatius d’aquest carrer.
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El barri de Sant Ramon rep el nom
d’una parròquia d’estil neoromànic. Al
voltant de l’església es disposen tot
un seguit de carrers que van originar
un autèntic i singular barri de casetes
unifamiliars, moltes d’elles centenàries. Un matí per descobrir aquest bonic
patrimoni.

TOT PASSEJANT PEL CARRER
D’ENRIC GRANADOS
Dissabte 30 de novembre
Professora: Carolina Chifoni

Enmig de l’Eixample trobem aquest
carrer esplèndid i farcit d’arquitectures desconegudes per la major part
dels ciutadans. Veurem edificis espectaculars com la Casa Sayrach o la
Casa Segarra i obres representatives
d’arquitectes com Domènec Boda i
Piera o Josep Coll.

LA BARCELONA DELS
PASSATGES: EL BARRI DE CAMP
DE L’ARPA
Dissabte 14 de desembre
Professor: Oleguer Biete

Descobrirem més passatges de Barcelona, llocs tranquils que ens expliquen l’origen del barri i de la gent per
la qual varen ser creats. Visitarem passatges del barri del Camp de L’Arpa
amb edificis curiosos o sorprenents.

BARCELONA I EL NADAL
Dissabte 14 de desembre
Professora: Carolina Chifoni

Passejarem per la part antiga de Barcelona i descobrirem el lligam del
Nadal com a festa religiosa i alhora
farcida de fets pagans. Visitarem places, carrers i edificis lligats a aquesta
festivitat, on trobarem mercats, pessebres, avets i coneixerem moltes
anècdotes i curiositats.
ITINERARIS TEMÀTICS

100 ANYS DE LA PRESÈNCIA
JUEVA A BARCELONA
Dissabte 5 d’octubre
Professor: Manu Valentín

Rescatarem la història oblidada
d’Agudad Ahim, una associació jueva
fundada a Barcelona l’any 1926 per un
petit grup de jueus d’origen sefardí.
Aquesta entitat va erigir el seu local
als voltants del Paral·lel on residien
la majoria dels seus socis, venedors
ambulants i petits comerciants dels
Encants del Mercat de Sant Antoni.

INDIANS A VILASSAR DE MAR
Dissabte 5 d’octubre
Professora: Maria Vallverdú

Vila de gran tradició marinera i emprenedora, Vilassar de Mar va viure
les onades migratòries a les Amèriques de les darreries del segle XIX. La

marina va esdevenir una de les principals activitats de la població i va
arribar al seu màxim esplendor amb
la inauguració, el 1876, de la famosa
escola de pilot.

LA BARCELONA MAÇÒNICA
Dissabte 19 d’octubre
Professor: Jordi Pisa

Què és la maçoneria? On estan els seus
orígens? Quins han estat els maçons
catalans més il·lustres? I on podem trobar els seus símbols i missatges? Descobreix tot això i molt més en aquest
itinerari.

LA BARCELONA DE PICASSO
Dissabte 26 d’octubre
Professora: Meritxell Carreres
d’AdaptamBCN

La primera amant, els millors amics, la
Llotja, la primera exposició... Picasso
surt de l’ou a la Barcelona del tombant
de segle. Una ciutat dinàmica, industrial, elegant, golfa, puritana i en constant
moviment que impulsarà el canvi del
Picasso acadèmic al geni.

BARCELONA SANG I FETGE
Divendres 8 de novembre de 18 a 21 h
Professora: Meritxell Carreres
d’AdaptamBCN

Ens basarem en la crònica negra
periodística de la Barcelona de tots
els temps per veure que la realitat
sempre sobrepassa la ficció. Atracaments, homicidis, assassinats, crims
passionals i mafiosos seran els protagonistes d’aquesta crònica negra
100% barcelonina.

TERRASSA: DESCOBREIX UN
PATRIMONI HISTÒRIC ÚNIC A
EUROPA
Dissabte 9 de novembre
Professor: Jordi Pisa

Descobreix la història d’aquesta
ciutat vallesana tot passejant per la
Seu d’Ègara, conjunt excepcional
de construccions paleocristianes
que ens parlen de les seves arrels.
Gaudirem del patrimoni d’una de les
ciutats claus de la industrialització
catalana i de les seves cases i palaus que embelleixen el cas històric..

TERMES ROMANES DE SANT BOI
Dissabte 16 de novembre
Professora: Maria Vallverdú

Les termes romanes de Sant Boi són
un conjunt de cambres dotades d’un
sofisticat sistema de calefacció on hi
tenien lloc, a banda del bany, activitats
com l’esport, tractaments d’estètica,
el joc o negocis. L’entrada anirà a càrrec dels participants.

LA MÚSICA DEL BORN DE 1700:
DELS CARRERS A LA CORT
REIAL
Dissabte 23 de novembre
Professora: Maria José Anglés de
Musicològics

La música i la dansa tenien una gran

presència a La Barcelona del 1700 i
l’establiment de l’arxiduc Carles va
portar nous costums i encara més
espectacles musicals. Passejarem
per aquesta Barcelona de processons, carnestoltes, festes de gremis
i visites reials.

BRUIXES I HERETGES
Dissabte 30 de novembre
Professors d’Andronacultura

Per què ens imaginem les bruixes
volant damunt d’escombres? Descobrirem una Barcelona amb memòria i
tradició pagana, de remeis i remeieres i persecucions del Tribunal de la
Santa Inquisició.

L’AMOR A BARCELONA,
LA CIUTAT DE MARTA
PESSARRODONA
Dissabte 30 de novembre
Professora: Maria Nunes

Des de les altures del Guinardó a la
quadrícula de l’Eixample, farem una
panoràmica de la ciutat i de l’obra de
Marta Pessarrodona, poeta, narradora i assagista guardonada amb el
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2019.
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.

LA FAUNA SECRETA DELS
BOSCOS
Dissabte 28 de setembre, de 10 a 13 h
Professors de Fem Natura

Itinerari circular per la serra de
Collserola. Passejarem per la font de
la Budellera i el revolt de les Monges
per observar rastres i senyals que ens
deixen els animals i aprendre a diferenciar-los. Dificultat baixa.

DE SANT CUGAT A CAN
BORRELL
Dissabte 19 d’octubre, de 10 a 13 h
Professor: Joan Solé de Roada

Travessant el nucli urbà de Sant Cugat arribem a l’ermita de Sant Crist de
Llaceres per entrar en zona boscosa
de pins i alzines. Trobarem la Font de
Sant Vicenç i les ruïnes de l’ermita de
Sant Vicenç del Bosc. Passarem per
zones assolellades i arribarem a la
masia Can Borrell per retornar a Sant
Cugat. Dificultat mitjana.

SANT JERONI DE LA MURTRA
Dissabte 23 de novembre, de 10 a 13 h
Professora: Maria Vallverdú

Al costat de Badalona es troba una de
les joies gòtiques més importants de
la província: el monestir de Sant Jeroni de la Murtra del segle XII. Començarem al centre de Santa Coloma de
Gramenet per acostar-nos a la Serralada de Marina i visitar el monestir.
L’entrada anirà a càrrec dels partici23
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ADREÇA

HORARI DEL CENTRE

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

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

Passeig de Gràcia - L2, L3 i L4
Diagonal- L3 i L5
Provença
Pg. de Gràcia
7, 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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