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NN       Taller nou

A La Casa Elizalde tenim els millors ingredients per gau-
dir de l’hivern: deixar-se endur per la creativitat, cultivar la 
ment, tenir cura del cos, fomentar la curiositat i descobrir 
noves passions.  Apropa’t a la cultura coreana, una de 
les noves potències mundials, sorprèn-te amb la cièn-
cia del futur, troba alternatives a les pantalles i a altres 
addiccions del món contemporani, meravella’t amb les 
possibilitats del feltre o fes un viatge sensorial a través 
del te. Fes el que més t’agrada per sentir-te bé per dins i 
per fora, vine a La Casa Elizalde!

INSCRIPCIONS ALS TALLERS I ITINERARIS

Al centre, a partir del 16 de desembre, de dilluns a diven-
dres de 9 a 20 h

Per internet, a partir del 16 de desembre a les 9 h a        
www.casaelizalde.com

• El pagament del taller es podrà realitzar en efectiu o amb tar-
geta.

• El suplement en concepte de material s’abonarà en efectiu el 
primer dia de classe.

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

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

• Amb el Carnet Jove gaudiràs d’un 15% de descompte. Inscrip-
cions només presencials.

Preus pendents d’aprovació per la Comissió de Go-
vern de l’Ajuntament de Barcelona.
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HISTÒRIA I ACTUALITAT

ACTUALITAT

INTRODUCCIÓ A LES 
RELACIONS INTERNACIONALS: 
DINÀMIQUES DEL MÓN ACTUAL

Dilluns de 18 a 19.30 h (9 sess. inici 20 
gen.) Preu: 69,76€
Professor: Just Castillo
De quina manera els reptes energètics 
afectaran les relacions entre països? 
Com és la diplomàcia del s. XXI? Amb 
classes dinàmiques i participatives 
analitzarem alguns dels casos més re-
llevants 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 23 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Xavier Torrens
Ara, què passarà a Catalunya? Com es 
fa el disseny de polítiques públiques 
amb impacte social? Buscarem res-
postes a aquestes i d’altres preguntes, 
amb un llenguatge didàctic i de la mà 
d’un professor de la Universitat de Bar-
celona que col·labora habitualment a 
TV3 i a d’altres mitjans de comunicació 
nacionals i internacionals.

REPTES DE LA POLÍTICA I LA 
SOCIETAT DEL SEGLE XXI N
Dimarts de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 21 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Albert Balada
La tercera dècada del segle XXI ens 
planteja grans reptes a nivell polític i 
social. Qüestionarem la legitimitat del 
sistema i dels models d’estat que han 
funcionat durant dècades i buscarem 
possibles alternatives. Analitzarem el 
paper de les noves ideologies, dels 
moviments socials locals i globals, el 
poder de l’opinió pública i el de les elits 
polítiques, entre d’altres. 

ENTENDRE EL MÓN AVUI 
(DEBATS D’ACTUALITAT)

Dimarts de 18 a 19.30 h (10 sess. inici 21 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Jordi Corominas
Estarem atents a l’actualitat més imme-
diata per mirar d’entendre el món que 
ens envolta. Posarem èmfasi a saber 
més sobre Àfrica, l’Índia, les problemà-
tiques relatives a les guerres comerci-
als o de la mateixa natura del conflicte 
a l’Orient Mitjà entre d’altres qüestions. 

LES VEUS DE LES DONES: 
TEXTOS ESSENCIALS DEL 
FEMINISME N
Dijous de 20 a 21.30 h (9 sess. i 1 sortida. 
Inici 23 gen.) Preu: 77,50€
Professora: Marta Ausona
A través dels escrits cabdals d’autores 
com Mary Wollstonecraft, Simone de 
Beauvoir, Silvia Federici o Angela Da-
vis, debatrem conceptes del feminisme 
com la idea de patriarcat, la construc-
ció de dicotomies sexe/gènere, l’amor 

romàntic, l’heterosexualitat normativa, 
el paradigma interseccional... Desco-
brirem també dones que han lluitat pels 
seus drets a través dels versos com Au-
drey Lourde o Shirley Campbell. Si vols 
iniciar-te en la teoria i literatura feminis-
ta o vols compartir lectures que t’han 
impactat, aquest és el teu taller. Amb la 
col·laboració de la biblioteca Francesca 
Bonnemaison. 

CARTOGRAFIES URBANES: 
LA CIUTAT COM A MOTOR 
SOCIAL N
Dijous de 18 a 19.30 h (10 sess. inici 23 
gen.) Preu: 77,50€
Professora: Verónica García 
Es pot viure feliç a la ciutat? Quin paper 
tenen en la transformació social? Ens 
aproparem a les ciutats i a com han 
anat canviant en els diferents punts ge-
ogràfics, èpoques i contextos, amb una 
visió multidisciplinària com l’indret on 
conviuen emocions, cultura i humani-
tat. Descobrirem diferents mirades so-
bre les polítiques públiques, perspec-
tives de gènere, urbanisme, patrimoni, 
migració, seguretat, tecnologia... a tra-
vés d’exemples com Barcelona, Nova 
York, París o Ciutat de Mèxic.  

ORIENT MITJÀ: CONFLICTES I 
REPTES

Dimecres de 19.30 a 21 h (8 sess. inici 22 
gen.) Preu: 62€
Professor: Massoud Sharifi
Els profunds canvis que tenen lloc a 
l’Orient Mitjà han creat una situació ex-
tremadament complexa. Quins són els 
interessos polítics visibles i invisibles 
que fomenten la inestabilitat? Analit-
zarem, de forma senzilla, els conflictes, 
les contradiccions i la situació religiosa, 
política i geopolítica per establir pers-
pectives de futur.

L’ISLAM: CLAU PER ENTENDRE 
EL MÓN CONTEMPORANI N
Dilluns d’11.30 a 13 h (10 sess. inici 20 
gen.) Preu: 77,50€
Professora: Laura Benguerel
Arran dels conflictes actuals ha aug-
mentat l’interès d’occident per conèi-
xer les manifestacions de l’Islam, els 
conceptes bàsics de la seva religió i 
els punts d’unió i divergència entre les 
seves principals organitzacions. Analit-
zarem Al Qaeda, Boko Haram, Al Nusra 
i Estat Islàmic, entre d’altres.

APROXIMACIÓ CULTURAL A 
COREA: UNA POTÈNCIA PER 
DESCOBRIR N
Dilluns de 19.30 a 21 h (10 sess. inici 20 
gen.) Preu: 77,50€
Professora: Uh Jeen Lee
Corea del Sud és un país amb una cul-
tura sofisticada, amb una de les econo-
mies més potents del planeta i creadora 
de fenòmens de masses com el K-pop 
o el K-drama. Però, què en sabem re-
alment? Quins són els principals valors 
de la societat? Com ha sobreviscut a la 
Segona Guerra Mundial? A través de 
classes divulgatives i recursos pràctics 
farem un repàs a la seva història, polí-
tica, cultura, art, llengua i gastronomia. 

ACTUALITAT ECONÒMICA: 
L’ALTRA CARA DE LA MONEDA

Dilluns de 18 a 19.30 h (10 sess. inici 20 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Oscar Ramírez
És veritat que s’aproxima la pitjor crisi 
dels últims anys? Quin impacte tindrà 
sobre l’economia l’increïble progrés 
tecnològic que estem vivint, i què po-
dem fer per treure’n profit? A través de 
l’actualitat econòmica aprendrem, de 
forma amena, conceptes econòmics i 
financers que ens ajudaran a sobreviu-
re en el món actual.

EL DRET A L’ABAST DE TOTHOM: 
RECURSOS JURÍDICS

Dimecres de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 
22 gen.) Preu: 77,50€
Professorat de l’Advocacia Jove de 
l’ICAB
Què he de tenir en compte a la hora 
de redactar el testament? És cert que, 
en un divorci, els fills sempre es que-
den amb la mare? Aprofundirem de 
forma pràctica, dinàmica i divertida a 
les branques del dret que ens són més 
properes en el nostre dia a dia. Analit-
zarem casos reals d’acomiadaments, 
jubilacions, consum... per tenir una guia 
bàsica per afrontar decisions de gran 
transcendència.

HISTÒRIA

GRANS CULTURES DE L’ANTIGUITAT: 
ANATÒLIA I ELS ORÍGENS DE LA 
CIVILITZACIÓ  N
Dimecres de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 
22 gen.) Preu: 77,50€
Professora: Marisa Sánchez 
Anatòlia, a l´actual Turquia, és una de 
les regions habitades més antigues del 
planeta. Durant els segles XVII i VII aC., 
va sorgir l’imperi Hitita que, a causa de 
la seva ubicació estratègica, va ser punt 
d’intercanvi comercial amb babilònics i 
assiris. Analitzarem les noves hipòtesis 
concebudes gràcies als descobriments 
del jaciment neolític de Göbekli Tepe. 
Estudiarem les interpretacions i el sig-
nificat de la iconografia, així com els 
assentaments de Çatal Hüyük, Hacilar 
i Mersin. 

ELS GRANS REIS D’EGIPTE: DE 
NARMER A RAMSÈS III  N
Dimarts de 16.30  a 18 h (10 sess. inici 21 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Josué Santos
T’agradaria conèixer en profunditat els 
faraons més importants de l’antic Egip-
te? A través de monarques com Keops, 
Ajenatón i Ramsés II ens endinsarem 
en diferents períodes d’aquesta civilit-
zació. Veurem el procés que va desem-
bocar en la construcció de la Gran Pirà-
mide, a què es deu l’estranya aparença 
de Sesostris III en les estàtues que el 
representen o com es va produir el pri-
mer monoteisme del món. 

CIUTATS DE LA MEDITERRÀNIA A 
L’ÈPOCA CLÀSSICA: LA PROPAGACIÓ 
DE LA CULTURA A TRAVÉS DE 
LES MIGRACIONS  N
Dimecres de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 
22 gen.) Preu: 77,50€
Professor: Alessandro Ravotto
A través de l’arqueologia analitzarem el 
fenomen de les migracions i les colonit-
zacions que grecs i romans van establir 
a l’època clàssica amb assentaments 
com Empúries o Barcelona. Veurem 
com el fet migratori presenta elements 
recurrents (comerç, gestió del territori, 
expansionisme...) que faciliten la difusió 
de la cultura i fins i tot la formació d’uns 
trets identitaris mediterranis.

LA HISTÒRIA D’EUROPA A 
TRAVÉS DE LA LITERATURA

Dimarts de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 21 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Alberto Reche
La literatura és una de les formes d’ex-
pressió més potents de les problemà-
tiques històriques. A través d’ella es 
copsen les preocupacions, els interes-
sos i els grans temes de la cultura, la 
política o el pensament de cada època. 
Veurem com sorgiren les cròniques, les 
novel·les de cavalleries, l’amor cortès i 
la invenció del purgatori, entre d’altres, 
prenent com a referència els principals 
escrits de l’època medieval.

HISTÒRIA DE CATALUNYA: DE 
L’AUGE MEDIEVAL A LA GUERRA 
DE SUCCESSIÓ  N
Dimarts de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 21 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Jorge Pisa
Catalunya va viure un període d’auge 
social i comercial al llarg dels segles XIII 
i XIV, etapa que fou seguida per una cri-
sis i per la incorporació a la Monarquia 
Hispànica de la mà de la dinastia dels 
Trastámara. Una integració política que 
va mostrar importants contradiccions i 
que finalment portaren als fets de 1714, 
en el marc de la guerra de successió de 
la Corona Espanyola. 

LA HISTÒRIA EN CLAU 
FEMENINA: GRANS DONES DE 
L’EDAT MITJANA  N
Dijous de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 23 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Alberto Reche
Quan parlem de “grans personatges 
de la història” acostumem a pensar, de 
manera automàtica, en homes; ja siguin 
reis, pensadors o literats, l’esdevenir 
d’Europa es dibuixa en clau masculina. 
Aquesta és potser una de les invisibilit-
zacions més punyents del discurs esta-
blerts sobre el passat, negar el paper 
de les dones en camps com la políti-
ca, el pensament o la creació cultural. 
Donarem veu a algunes de les grans 
dones de l’edat mitjana com Duoda 
de Septimania, Leonor d’Aquitània o 
Christine de Pizan, entre d’altres.
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HISTÒRIA DEL COLONIALISME: EL 
GRAN SAQUEIG DEL MÓN  N
Dilluns de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 20 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Octavi Mallorquí
Des del segle XV els països europeus 
van exercir un domini polític, econòmic 
i cultural sobre els altres continents. 
Estudiarem els casos més rellevants 
del colonialisme, tractarem el procés 
de descolonització iniciat després de 
la Segona Guerra Mundial i parlarem de 
l’actual neocolonialisme liderat per les 
noves potències.

HISTÒRIA DE FRANÇA: DE LA 
REVOLUCIÓ FRANCESA A LA 
BELLE ÉPOQUE  N
Dimecres de 16.30 a 18 h (10 sess. inici 
22 gen.) Preu: 77,50€
Professor: Daniel Roig
Si bé al 1789 França ja era una de les 
principals potències internacionals, la 
Revolució Francesa obriria una nova 
etapa, a partir de la qual s’aniria cons-
truint la cultura i la identitat nacional 
que en bona mesura ens ha arribat fins 
els nostres dies. Entendrem com es va 
configurar aquest procés i quin serà el 
recorregut històric del país fins a l’es-
clat de la Primera Guerra Mundial. 

TOTALITARISMES I POPULISMES 
AL LLARG DE LA HISTÒRIA  N
Dijous d’11.30 a 13 h (10 sess. inici 23 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Jordi Corominas
La societat actual es regeix per una de-
mocràcia fràgil amenaçada per la irrup-
ció de totalitarismes que agafen força 
novament. Analitzarem com van sorgir 
els primers totalitarismes moderns: el 
feixisme i el nazisme per comprendre 
les seves dinàmiques i veure possibles 
relacions amb l’actualitat.

DEL “DESARROLLISMO” A LA 
TRANSICIÓ: 1960-1979

Dijous de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 23 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Jordi Corominas
Parlarem de la darrera etapa del fran-
quisme, una època de creixement eco-
nòmic, de despertar de la resistència, 
d’experiències comunitàries i, sobretot, 
de consciència de la fi d’una època, 
que culminaria amb la mort del dicta-
dor. Analitzarem les fases, els moments 
més decisius i la seva importància per 
entendre el país d’avui.

HISTÒRIA DE LA ITÀLIA 
CONTEMPORÀNIA: DEL 
NAIXEMENT DE LA REPÚBLICA 
A L’ACTUALITAT  N
Dilluns de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 20 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Alberto Pellegrini
Ens aproparem a l’etapa més recent 
de la història d’Itàlia. Des dels difícils 
anys de la reconstrucció, al miracle 

econòmic dels anys 60, passant per la 
llarga etapa del terrorisme i pels canvis 
polítics de finals del segle XX fins el nai-
xement de l’anomenada II República i 
l’aparició de noves forces polítiques. La 
història italiana recent anticipa el nai-
xement de fenòmens polítics, socials i 
ideològics que acabaran tenint reper-
cussions a nivell europeu.

GRANS PERSONATGES 
DE LA HISTÒRIA: REBELS, 
TRANSFORMADORS I ICÒNICS

Dilluns de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 20 
gen.) Preu: 77,50€
Professora: Laura Benguerel
Ens endinsarem en les apassionants 
vides de sis grans personatges de la 
història. Uns, com Antoni Gaudí, Frida 
Kahlo o Picasso, van marcar una infle-
xió en el món de l’art, i d’altres, com Ni-
colau II de Rússia, Stalin i J.F.Kennedy 
estan inexorablement units a la trajec-
tòria del món contemporani.

LÍDERS PACIFISTES QUE HAN 
CANVIAT EL MÓN  N
Dijous de 16.30 a 18 h (10 sess. inici 23 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Xavier Garí
En un món convuls, que sovint recor-
re a la violència per afrontar els con-
flictes, és necessari apropar-se a les 
figures dels sis líders pacifistes més 
importants del segle XX. Serà a través 
de les seves biografies com coneixe-
rem què van sentir, pensar, dir i fer per 
llaurar els camins cap a la pau al segle 
XXI. Davant figures com Hitler, Musso-
lini o Stalin també en trobem d’anta-
gònics com Ghandi, King o Mandela, 
claus per revertir els contextos de vio-
lència en una lluita no violenta agosa-
rada i coratjosa. 

PASSEJADES PER BARCELONA

Dijous de 17.30 a 19.30 h (8 sess. inici 30 
gen.) Preu: 82,67€
Professor: Jordi Corominas
Passejarem per racons de Barcelona 
sorprenents i que normalment queden 
fora dels circuits turístics. Coneixe-
rem el barri de Pedralbes, visitarem la 
zona del Turó de la Peira, recorrerem 
un tram de la Diagonal, ens endins-
arem pel Camp d’en Grassot i volta-
rem pel barri de La Plata, la Font de 
la Guatlla, la Clota i l’Eixample proper 
al seminari.

RACONS DE BARCELONA: LA 
CIUTAT SUBTERRÀNIA  N
Dimarts de 17 a 19 h (inici 28 gen.) 
Dimecres de 10.30 a 12.30 h (inici 29 
gen.) 7 sessions. Preu: 72,33€
Professor: Oleguer Biete
Baixarem al subsòl de Barcelona per 
descobrir la ciutat que queda oculta 
als nostres ulls. Coneixerem un món 
complementari a aquell que estem 
acostumats a veure a diari. Visitarem 
una de les domus romanes, els FGC i 
el refugi antiaeri de la plaça del Dia-
mant, entre d’altres.

ART I PENSAMENT

FILOSOFIA

EL CAMÍ FILOSÒFIC: UNA MANERA 
DIFERENT DE MIRAR (-NOS)  N
Dijous de 17 a 19 h (2 sess. i 6 sortides. 
Inici 23 gen.) Preu: 82,67€
Professor: Nacho Bañeras
Vivim en un món on tot passa molt de 
pressa i no dediquem temps a pensar. 
A través de recorreguts per la ciutat 
buscarem espais de reflexió i debat. 
Ens formularem preguntes entorn pro-
blemàtiques actuals i sobre a temes 
com la felicitat, la finitud o la serentitat  
que filòsofs com Heràclit, Sèneca o Ni-
etzsche ja es van preguntar en el seu 
dia. Perseguirem l’objectiu de trobar 
respostes que ens permetin contactar 
amb l’estil de vida filosòfic i apropar-nos 
a la felicitat entesa filosòficament. 

FILOSOFIA I CULTURA: LA 
MORT, L’ÀNIMA I EL COS A 
OCCIDENT  N
Dilluns de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 27 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Francis Garcia
Els conceptes d’ànima i mort són inse-
parables de la nostra tradició cultural i 
filosòfica. Què vol dir morir biològica-
ment? Serveix la mort per a quelcom? 
Podem ser immortals? Farem un pe-
riple conceptual des dels pensadors 
antics fins a les darreres troballes ci-
entífiques per reflexionar sobre la mort, 
l’ànima, la ment i el cervell a occident. 

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

Dimecres de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 
22 gen.) Preu: 77,50€
Professor: Juan Evaristo Valls
Les ciències configuren el rostre del 
món contemporani i, sovint, confiem 
cegament en la seva autoritat sense 
saber ben bé d’on venen ni com fun-
cionen. Què és exactament la ciència? 
Quina és la seva història i com ha can-
viat durant els segles? Quins són els 
límits? Amb autors com Popper, Kuhn, 
Foucault o Derrida, oferirem una mirada 
crítica sobre el coneixement científic.

FILOSOFIA POLÍTICA A TRAVÉS 
DELS TEXTOS LITERARIS

Dimarts de 10.30 a 12 h (10 sess. inici 21 
gen.) Preu: 77,50€
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’àni-
ma de la dignitat humana. Veurem la 
significació moral de la ficció literària 
quan aquesta supera la superficialitat 
social. Analitzarem Victor Hugo, Eras-
mo de Rotterdam, de Moro, Campane-
lla, Bacon, Voltaire i Daniel Defoe.

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

Dijous de 18 a 19.30 h (10 sess. inici 23 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Joan Méndez
Actualment parlem de diversos tipus 
d’intel·ligència: verbal, logicomate-
màtica, cinestèsica, emocional... Una 
d’aquestes noves categories és la intel-
ligència filosòfica, existencial o espiri-
tual. Veurem en què consisteix, millo-
rarem el nostre potencial i descobrirem 
quins beneficis ens pot aportar.

LLEGIR FILOSOFIA: LES PRINCIPALS 
OBRES DEL PENSAMENT

Dilluns de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 20 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Joan Méndez
Aportarem les claus necessàries per 
poder llegir amb un millor aprofitament 
algunes de les obres més significatives 
de la història del pensament. Examina-
rem textos d’Huxley, Ortega y Gasset, 
Chomsky, Klein, Zizek...

LA FILOSOFIA DE L’ÀSIA 
ORIENTAL: ÈTICA I DIVERSITAT 
CULTURAL  N
Dimarts de 19.30 a 21 h (10 sess. inici 21 
gen.) Preu: 77,50€
Professora: Montserrat Crespín
Com gestionem la diversitat cultural de 
l’est asiàtic davant qüestions ètiques com 
la investigació mèdica i biològica o les 
concepcions sobre la vida i la mort? Cen-
trarem l’atenció en l’estudi de la societat 
japonesa contemporània i la seva idiosin-
cràsia de valors ètics, religiosos, socials... 
per posar en relleu la importància d’en-
tendre a l’altre i potenciar el respecte.

ART

ART ROMÀNIC: HISTÒRIA, 
ESTÈTICA I SIMBOLOGIA  N
Dilluns de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 20 
gen.) Preu: 77,50€
Professora: Carmina Vivas
Estudiarem el primer estil internacio-
nal de l’edat mitjana. Ens endinsarem 
en les circumstàncies socials i en els 
processos històrics que donaren com 
a fruit l’expressió artística del romànic. 
Veurem els seus verssants en el món 
de les arts, així com la repercussió en 
estils posteriors.

LA PINTURA DEL BARROC: 
GLÒRIA I DEVOCIÓ  N
Dijous de 19.30 a 21 h (10 sess. inici 23 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Márcos Yáñez  
Acabat l’idealisme del Renaixement, 
l’home europeu dels segles XVII i XVIII 
s’enfronta a una realitat crua marcada 
pel colonialisme, la fam i els conflictes. 
Grans figures com Rembrandt, Ru-
bens, Velázquez, Zurbarán o Bernini re-
presentaran aquest context buscant la 
perfecció tècnica i formal. Serà un dels 
períodes més rics i variats de la història 
en totes les disciplines artístiques.
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ROCOCÓ I NEOCLASSICISME: 
ELS GRANS OBLIDATS  N
Divendres de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 
24 gen.) Preu: 77,50€
Professora: Laura Benguerel
El segle XVIII europeu va ser un perí-
ode de transició. Les característiques 
de l’antic règim es van mantenir mentre 
es preparava el camí de les revoluci-
ons liberals. Amb la mort de Lluís XIV 
la cultura i la societat franceses es van 
flexibilitzar donant aires de modernitat 
al pensament, als costums i a l’art.

EL MISTERI PICASSO O 
DE COM INVENTAR L’ART 
CONTEMPORANI  N
Dimarts de 18 a 19.30 h (10 sess. inici 21 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Eduard Cairol
Presentarem la figura, la trajectòria ar-
tística i les idees estètiques de Pablo 
Picasso. Considerat generalment per la 
historiografia i la crítica especialitzades 
com l’artista més gran del segle XX, la 
influència de Picasso no ha deixat de 
créixer i sense ell l’art contemporani 
resultaria incomprensible. No obstant, 
la seva mateixa magnitud i la seva obra 
abundant i polièdrica fan de Picasso un 
gran desconegut encara avui dia.  

EL CAMÍ CAP A LA BARCELONA 
MODERNISTA  N
Dijous de 10 a 12 (7 sortides. Inici 30 
gen.) Preu: 72,33€ 
Professora: Alba Vendrell
A través d’itineraris, descobrirem la 
Barcelona eclèctica de l’academicisme 
i com es va crear un art nacional que, 
finalment, desembocarà en el Moder-
nisme. Coneixerem figures clau com 
Elies Rogent o Rafael Guastavino i eta-
pes com la Renaixença o la Febre d’Or. 
Ens aproparem a una Barcelona no 
tan coneguda i a moviments i artistes 
que acostumen a quedar eclipsats pels 
grans noms del Modernisme.

DE JACKSON POLLOCK A 
ANDY WARHOL: LA PINTURA 
NORDAMERICANA AL S. XX  N
Divendres de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 
24 gen.) Preu: 77,50€
Professora: Laura Benguerel
Partirem de l’expressionisme abs-
tracte i arribarem al pop art, treballant 
cadascun dels pintors que van formar 
part d’aquest corrent pictòric: Pollock, 
Rothko, Rauschenberg, Jasper Johns, 
Richard Hamilton, Warhol i Claes Ol-
denburg ens mostraran amb la seva 
obra un dels fenòmens més interes-
sants de les segones avantguardes: 
l’acció- reacció.

INFORMALISME, 
EXPRESSIONISME I FIGURACIÓ: 
CAP A LA PINTURA D’AVUI  N
Dimarts de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 21 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Marcos Yáñez
Després de la Segona Guerra Mundial 
l’art no podia tornar a ser com abans. 
Veurem com la crisi espiritual i de va-
lors va provocar la cerca de nous llen-

guatges. Gràcies al camí obert per les 
avantguardes, l’art es va alliberar de 
molts conceptes del passat i va assolir 
un ventall enorme de possibilitats vi-
suals. Així, van sorgir moviments com 
l’expressionisme abstracte, l’arte pove-
ra, l’informalisme o el pop art. 

LES TENDÈNCIES DE L’ART 
ACTUAL

Dimecres de 18 a 19.30 h (8 sess i 2 sor-
tides. Inici 22 gen.) Preu: 77,50€
Professor: Eduardo Ruiz 
Descobrirem els camins de l’art des de 
finals dels 90 i fins l’actualitat per com-
prendre l’evolució i l’aparició de nous 
llenguatges expressius. Intentarem 
aprofundir en els vincles que s’establei-
xen entre art i societat, buscant des-
centralitzar la mirada i parant atenció a 
certs contextos culturals menys cone-
guts, com el llatinoamericà o els països 
de l’Est. Comentarem l’actualitat de 
l’art i realitzarem visites a exposicions 
d’art contemporani. Les entrades ani-
ran a càrrec dels participants.

PRESÈNCIES OCULTES EN 
LA HISTÒRIA DE L’ART: LES 
ARTISTES OBLIDADES  N
Dimecres de 12 a 13.30 h (10 sess. inici 
22 gen.) Preu: 77,50€
Professora: Carmina Vivas
La història de l’art l’han protagonitzat 
infinitat de dones. Malgrat que podem 
veure les seves obres als museus n’hi 
ha poques signades per les autores. 
Artistes com Sofonisba Anguisola, Ar-
temisa Gentileschi, Rosalba Carriera... 
van ser excloses dels manuals d’histò-
ria de l’art. Veurem grans retratistes de 
cort, escultores de cambra o pintores 
religioses, entre d’altres.

TOT EL QUE NO SABEM DE LES 
GRANS OBRES D’ART  N
Dimarts de 16.30 a 18 h (10 sess. inici 21 
gen.) Preu: 77,50€
Professora: Carmina Vivas
Gaudirem d’una selecció de grans obres 
de l’art occidental. Analitzarem a fons, 
escultures, pintures i arquitectures com 
la Victòria de Samotràcia, el Panteó 
d’Agripa o les pintures de Sant Isidor. Es-
tudiarem els seus orígens, l’època, l’estil 
i el seu recorregut al llarg de la història, 
així com aquells aspectes de la vida dels 
artistes que les han fet possibles. 

COM LLEGIR UN QUADRE

Dimecres de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 
22 gen.) Preu: 77,50€
Professora: Mariona Millà
Un viatge per la pintura per aprendre a 
interpretar les obres d’art i gaudir-ne. 
Analitzarem les tècniques, les com-
posicions, els gèneres i temes d’obres 
d’època antiga i moderna, amb una vi-
sió d’artista.

VIATGI A LES PROPERES 
EXPOSICIONS

Dimarts de 10 a 12 h (Inici 21 gen.) 
Dimecres de 10 a 12 h (Inici 22 gen.) 
Divendres de 10 a 12 h (Inici 24 gen.) 
Divendres de 17 a 19 h (inici 24 gen.) 
Professora: Pilar Rueda

Dimarts de 17 a 19 h (Inici 28 gen.) 
Professora: Maria Vallverdú de 
Matèria BCN
Dimecres de 17 a 19 h (Inici 29 gen.) 
Professora: Cèlia Segovia
Dimarts d’11 a 13 h (Inici 28 gen.) 
Dijous de 10 a 12 h (Inici 30 gen.) 
Professora: Gemma Rovira
7 sess. Preu: 72,33€
Descobrirem museus, galeries d’art i 
el patrimoni de Barcelona a través de 
visites a les millors exposicions de la 
ciutat. Les entrades aniran a càrrec dels 
participants.

LITERATURA

TALLER DE POESIA: LLEGIR, 
ESCOLTAR I…

Dilluns de 18 a 19.30 h (10 sess. inici 20 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Josep Pedrals  
Què està passant a la poesia actual? 
Com s’expressen els poetes avui dia? 
Fem una ullada a algunes formes de 
lectura i d’escriptura que s’agiten pel 
primer quart del segle XXI. Gaudim-les 
i comentem-les, esbrinem-ne la fortuna 
i la força, la gràcia i la repulsió, i provem 
de trobar camins transitables en aques-
ta densa cruïlla.

LES GRANS NOVEL·LES DE TOTS 
ELS TEMPS

Dimarts de 10.30 a 12 h (10 sess. inici 21 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Francesco Luti
Analitzarem i comentarem algunes de 
les millors novel·les de la literatura uni-
versal per gaudir del plaer de la lectura, 
compartir les emocions que desperten 
i descobrir els recursos narratius i el 
context que les sustenten.

LITERATURA MODERNA I  
CONTEMPORÀNIA: LES NOVEL·LES 
IMPRESCINDIBLES  N
Dimarts de 19.30 a 21 h (10 sess. inici 21 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Ricardo Baixeras
Quins són els temes, estils i estructures 
fonamentals que fan que una novel·la 
sigui brillant? Llegirem textos narratius 
de la literatura moderna i contempo-
rània com El cor de les tenebres de J. 
Conrad, Corazón tan blanco de J. Ma-
rías, Ferdydurke de W. Gombrowicz i 
Paradoxa de l’interventor de G. Hidalgo 
Bayal per descobrir quin sentit tenen, 
com estan construïdes i com parlen al 
lector d’avui.

CINEMA I TEATRE

SORTIM AL TEATRE: LA FUNCIÓ 
ÉS A PUNT DE COMENÇAR

Dilluns de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 20 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Marc Fdez Cuyàs 
Dijous de 18 a 19.30 h (10 sess. inici 23 
gen.) Preu: 77,50€
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, analit-
zarem i comentarem algunes de les 
obres que es programin al llarg del tri-
mestre i les anirem a veure en grup fora 
de l’horari del curs. Les entrades aniran 
a càrrec dels participants. 

OBRES MESTRES DE LA 
HISTÒRIA DEL CINEMA

Dilluns de 19.30 a 21 h (10 sess. inici 20 
gen.) Preu: 77,50€
Professora: M. Rosa Gutiérrez
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 
22 gen.) Preu: 77,50€
Professor: Enric Ros 
Recorrerem alguns dels grans mo-
ments de la història del cinema, deba-
tent i analitzant l’estil, el llenguatge ci-
nematogràfic, els significats ocults i l’ús 
de símbols i icones de diferents autors 
i moviments, des dels temps de Griffith 
al cinema d’avui. Donarem espai a pro-
duccions de països, èpoques i gèneres 
ben diversos.

MITES, GRANS MOMENTS I 
FORMES DEL CINEMA

Dijous de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 23 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Alexis Racionero
Us convidem a fer una mirada trans-
versal al cinema, combinant moments 
importants de la seva història amb 
recursos tècnics i narratius, incloent 
l’estudi d’algun dels seus directors 
més rellevants. Durant aquest trimestre 
tractarem clàssics del cinema primitiu, 
la forma còmica dels Monty Python, ci-
nema i revolta juvenil o la filmografia de 
Christopher Nolan. 

GRANS DIRECTORS DEL 
CINEMA CLÀSSIC EUROPEU: 
DE DAVID LEAN A FRANÇOIS 
TRUFFAUT  N
Dijous d’11.30 a 13 h (10 sess. inici 23 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Enric Ros
Ens endinsarem en l’obra de deu grans 
directors que van contribuir a sedi-
mentar el llenguatge cinematogràfic 
a Europa. Repassarem l’estil de grans 
mestres del cinema de diversos països 
com David Lean, Edgar Neville, Mar-
co Ferreri, Jean-Pierre Melville, Carol 
Reed o François Truffaut, i analitzarem 
a fons les seves principals pel·lícules.

LES MILLORS PEL·LÍCULES DEL 
SEGLE XXI  N
Dimarts de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 21 
gen.) Preu: 77,50€
Professora: Judih Vives
El diari The Guardian ha publicat una 
llista amb les 100 millors pel·lícules re-
alitzades durant el segle XXI. Aprofita-
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rem aquesta tria, realitzada per crítics 
especialitzats, per fer un repàs a les di-
ferents cinematografies, les principals 
tendències, els canvis i els noms dels 
principals directors. També farem un 
cop d’ull a la cartellera actual per en-
tendre el cinema que veiem avui en dia. 

ANEM AL CINEMA

Divendres de 20 a 21.30 h (5 sess. inici 
24 gen.) Preu: 38,74€
Professora: Judith Vives
Coneixerem la diversitat d’oferta cine-
matogràfica de Barcelona i aprendrem 
a tenir una orientació crítica. Veurem i 
comentarem films de diferents estils. 
Les sessions seran quinzenals. Les en-
trades aniran a càrrec dels participants.

MÚSICA 

INTRODUCCIÓ AL LLENGUATGE 
MUSICAL: APRÈN A LLEGIR UNA 
PARTITURA

Dijous de 16.30 a 18 h (10 sess. inici 23 
gen.) Preu: 77,50€
Professora: Marta Vigo
T’agradaria saber llegir música? Vols 
agafar una partitura i saber com inter-
pretar-la? Aquest taller està adreçat als 
alumnes que ja hagin cursat  ‘Introduc-
ció al llenguatge musical’ o que són ca-
paços de llegir amb la veu una partitura 
a blanques, negres i corxeres amb les 
notes do, mi, sol i la. Millorarem el nos-
tre nivell de lectura musical amb noves 
notes i més ritmes.

MÉS LLENGUATGE MUSICAL

Dilluns de 16.30 a 18 h (10 sess. inici 20 
gen.) Preu: 77,50€
Professora: Marta Vigo 
Si només pots cantar solfes amb ritmes 
senzills i sense sostinguts ni bemolls, 
aquest és el teu taller: aprendràs què 
hi fan aquestes notes alterades en una 
partitura i com les has d’entonar, i mit-
jançant jocs rítmics i cançons apren-
dràs també a interpretar ritmes de més 
complexitat.

APROXIMACIÓ AL MÓN DE LA 
MÚSICA

Dijous de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 23 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Francesc Conesa
Una panoràmica dels aspectes fona-
mentals de la música: els estils i perío-
des històrics, els grans compositors, les 
grans obres des de Bach fins a la músi-
ca de cinema, passant per les simfonies 
de Beethoven o les òperes de Mozart.

HISTÒRIA DE LA MÚSICA: DE 
BACH A L’IMPRESSIONISME

Dimecres de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 
22 gen.) Preu: 77,50€
Professor: Joan Vives
Un recorregut per la història de la músi-
ca, des de la claredat i lluminositat del 
classicisme de Haydn i Mozart a l’origi-
nalitat de la música impressionista que 
troba en Debussy i en Ravel dos dels 
seus màxims exponents.

BEETHOVEN O LA REVOLUCIÓ 
FETA MÚSICA  N
Dilluns de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 20 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Joan Martínez Colàs
L’any 1770 naixia a Alemanya el músic 
més transcendent de la història recent. 
En tots els camps de la música en els 
quals va treballar, la seva obra va es-
devenir una referència. La manera com 
Beethoven va assimilar el llegat anteri-
or, especialment de Haydn i Mozart, i 
com la seva originalitat va impulsar la 
música cap a territoris mai abans vis-
tos, atorga a la celebració del seu 250è 
aniversari una especial significació.

HISTÒRIA DE L’ÒPERA: LA 
PASSIÓ FETA MÚSICA

Dijous de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 23 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Joan Martínez Colàs
Ens situarem en el naixement del bel 
canto que sorgeix com a resposta tèc-
nica vocal al desenvolupament dels 
teatres d’òpera que sorgiren per tot Eu-
ropa. Veurem com Cimarosa, Haydn o 
Salieri van destacar com a grans autors 
i Mozart va desenvolupar l’òpera com 
a espectacle i divertiment. Beethoven 
amb la seva única òpera, Fidelio, va 
obrir el camí de les grans òperes del 
segle XIX.

ENTENDRE L’ÒPERA

Dilluns de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 20 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Francesc Conesa
Un viatge fascinant per l’òpera a través 
d’obres mestres del gènere. Coneixe-
rem les claus per comprendre l’òpera 
i gaudir-ne plenament. La selecció in-
clou algunes de les peces programa-
des a la temporada del Liceu.

ELS MILLORS ÀLBUMS DE LA 
HISTÒRIA DEL POP-ROCK

Dimarts de 19.30 a 21 h (10 sess. inici 21 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Àlex Torío 
Continuarem el curs a través dels dis-
cos que la crítica i les vendes van posar 
als primers llocs de les llistes, des de fi-
nals dels 90 fins als nostres dies. Farem 
un ‘Top 5’ de cada any sense deixar de 
banda els discos que no hi han entrat. 
Els analitzarem i escoltarem fragments 
de grups com Radiohead, The Strokes, 
Daft Punk, Wilco, Arcade Fire, The Whi-
te Stripes o Kendrick Lamar.

CIÈNCIA I NATURA

NATURA

NATURA I SENDERISME: LA 
BELLESA DE L’HIVERN  N
Dissabte de 10 a 13 h (4 sess. inici 1 feb.) 
Preu: 62€
Professor: Ricard Tormo
A través d’un taller teòric i tres excursi-
ons de senderisme al Garraf, al Pene-
dès i a Montserrat, aprendrem a prepa-
rar les nostres sortides, a treure partit 

de les noves tecnologies i a gaudir de la 
natura també a l’hivern. Les sortides no 
són accessibles amb transport públic. 

CIÈNCIA

DEL BIG BANG A LA PRIMERA 
CÈL·LULA   N
Dimecres de 19.30 a 21 h (10 sess. inici 
22 gen.) Preu: 77,50€
Professora: Mireia Ortega
La vida és la confluència de factors més 
meravellosa de l’univers. Què va passar 
després del Big Bang? Com van sorgir 
les primeres cèl·lules? Què són les pro-
cariotes i les eucariotes? Els virus són 
éssers vius? Respondrem aquestes 
i altres preguntes fent un recorregut 
emocionant per entendre l’origen i el 
funcionament de la vida.

ASTRONOMIA: SECRETS DE 
L’UNIVERS

Dilluns de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 20 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Marc Boqué
Aprendrem les nocions bàsiques d’as-
tronomia per conèixer i observar l’uni-
vers. Ens aproparem als secrets del 
sistema solar, de les galàxies, de la 
cosmologia i de l’astronàutica entre 
molts d’altres.

EVOLUCIÓ HUMANA: PER QUÈ 
SOM COM SOM?

Dilluns d’11 a 12.30 h (10 sess. inici 20 
gen.) Preu: 77,50€
Professora: Cristina Junyent
Els humans hem evolucionat com una 
espècie més en el planeta i ens hem 
adaptat als diversos entorns. Com la 
presència en cada espai ha modelat 
les poblacions humanes? Com han 
aprofitat, els humans, els recursos de 
l’entorn? Resoldrem aquests i altres 
dubtes per entendre com hem arribat 
fins aquí.

NEUROCIÈNCIA: L’ENVELLIMENT 
DEL CERVELL I LES MALALTIES 
NEURODEGENERATIVES  N
Dimecres de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 
22 gen.) Preu: 77,50€
Professor: Marc López
Veurem com afecta l’envelliment al nos-
tre cervell, que es tradueix, en moltes 
ocasions, en l’aparició de malalties 
neurodegeneratives com l’alzheimer, el 
parkinson o la malaltia de Huntington, 
entre d’altres. Coneixerem quins són 
els darrers avenços per tractar aques-
tes malalties i les eines que s’utilitzen 
en la investigació per dissenyar noves 
teràpies més efectives.

LA CIÈNCIA DEL SEGLE XXI: 
LA REVOLUCIÓ DE LA PETITA 
ESCALA  N
Dimarts de 19 a 20.30 h (10 sess. inici 21 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Gerard Guimerà de SCN2 
T’imagines un futur on les malalties es 
detectin de forma anticipada? On ves-
tim roba intel·ligent a prova d’arrugues 
i taques? On els edificis de la nostra 
ciutat col·laborin en la reducció de la 

contaminació atmosfèrica? Ple de ma-
terials flexibles, lleugers i resistents a la 
vegada? Aquest futur es torna realitat 
quan parlem de la nanotecnologia, on 
el domini del món a petita escala ens 
permet aconseguir tot això i molt més. 
Estàs preparat per descobrir-ho?

EN LA MENT DE L’AGRESSOR: 
PERFIL CRIMINAL  N
Dijous de 19.30 a 21 h (10 sess. inici 23 
gen.) Preu: 77,50€
Professora: Ariadna Trespaderne
Ens endinsarem en l’apassionant món 
de la perfilació criminal. Coneixerem 
els seus orígens i els models d’anàlisi. 
Aprendrem a interpretar l’escena del 
crim, descobrirem la motivació dels 
agressors, el seu modus operandi i la 
fantasia criminal. Si ets un amant de la 
sèrie Mindhunter, aquest és el teu taller! 

CREIXEMENT PERSONAL

PSICOLOGIA

EINES D’AUTOCONEIXEMENT 
PER A UNA VIDA PLENA

Dimarts de 16.30 a 18 h (10 sess. inici 21 
gen.) Preu: 77,50€
Professora: Carme Boo
Treballarem l’autoestima a partir d’eines 
d’autoconeixement vinculades a la psi-
cologia més avantguardista com les ci-
ències de la conducta, la neurociència 
o l’epigenètica. Mirarem cap al nostre 
interior per poder decidir què volem mi-
llorar i què fer per ser protagonistes de 
la nostra vida.

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

Dijous de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 23 
gen.) Preu: 77,50€
Professora: Elena Ramírez
L’aventura de saber més de nosaltres 
mateixos ens ajuda a respectar-nos, 
estimar-nos i projectar-nos de manera 
més equilibrada i generosa cap al futur 
i cap a la relació amb els altres. Expe-
rimentarem i aprendrem com millorar 
la nostra autoestima de forma sana i 
constructiva.

CREENCES: EL CAMÍ  
DEL CANVI  N
Dimecres de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 
22 gen.) Preu: 77,50€
Professora: Pilar Cases
La vida és un reflex de les nostres cre-
ences: idees, opinions o pensaments 
que considerem veritats absolutes. 
Aquestes poden ser potenciadores o 
limitadores, i tenen una gran influèn-
cia en la presa de decisions. Partirem 
de les nostres fortaleses per generar 
noves realitats i promoure el canvi que 
potenciï benestar.

GESTIÓ DE L’ESTRÈS: RETROBA 
L’EQUILIBRI 

Divendres de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 
24 gen.) Preu: 77,50€
Professora: Carme Boo
L’estrès i la forma en què el gestionem 
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és un dels principals motius de dese-
quilibri personal. Detectarem situacions 
que ens provoquen ansietat i apren-
drem a donar respostes adients que 
millorin la nostra qualitat de vida. 

PANTALLES I ALTRES 
ADDICCIONS DEL MÓN 
CONTEMPORANI  N
Dimecres de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 
22 gen.) Preu: 77,50€
Professora: Ester Borrego 
El món actual ens omple d’estímuls que, 
sense adonar-nos-en, ens condueixen 
a l’addicció de l’immediat: pantalles, 
estètica, sèries, menjar ràpid, cites on-
line, pastilles per dormir... Treballarem 
recursos per gestionar l’estrès i l’ansie-
tat que ens provoca el ritme i l’exigència 
de la societat actual, i construirem nous 
hàbits saludables per invertir l’energia 
en allò que et proposis. 

GESTIÓ EMOCIONAL I 
NEUROCIÈNCIES  N
Dissabte de 9.30 a 13.30 h (3 sess. inici 
25 gen.) Preu: 62 €
Professors Alejandra Sánchez i Toni 
Cañete
A través de pràctiques basades en les 
últimes investigacions en neurociència, 
treballarem la identificació, acceptació, 
gestió i comunicació de les emocions. 
Ens coneixerem millor, potenciarem la 
creativitat, la responsabilitat, la motiva-
ció i l’empatia per millorar les relacions i 
el nostre dia a dia.

OPTIMISME INTEL·LIGENT: 
BUSCANT SOLUCIONS
Dimarts de 12 a 13.30 h (10 sess. inici 21 
gen.) Preu: 77,50€
Professora: Elena Ramírez
Al llarg del dia experimentem vivències 
i emocions que gestionem amb els re-
cursos de què  disposem. L’optimisme 
com a 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 equili-
brada tant les experiències desitjades 
com les adverses.

ENEAGRAMA PER A LA VIDA 
QUOTIDIANA: INSTINTS 
BIOLÒGICS I SUBTIPUS  N
Dijous de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 23 
gen.) Preu: 77,50€
Professora: Cristina Morales
Les persones som diferents pel que fa 
als nostres comportaments, motiva-
cions, pors i pautes de comunicació. 
L’eneagrama organitza les personali-
tats en nou patrons que tenen diferents 
expressions en funció de l’instint que 
predomina: conservació, social o sexu-
al-transmissor. Aprofundirem en el co-
neixement d’aquesta eina per descobrir 
les motivacions pures i biològiques que 
defineixen els vint-i-set subtipus. 

COMUNICACIÓ NO VIOLENTA: EL 
LLENGUATGE DE L’EMPATIA  N
Dijous de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 23 
gen.) Preu: 77,50€
Professora: Lin Pérez-Calvo
Sovint, la nostra manera de parlar i ac-

tuar pot semblar agressiva, allunyar-nos 
de nosaltres mateixos i de l´altre i com-
plicar les relacions. A través d’aquest 
procés, prendrem consciència del 
llenguatge i dels patrons adquirits per 
enriquir-nos d’una nova comunicació 
honesta, compassiva i empàtica. Vols 
ser feliç o tenir raó? 

EINES PRÀCTIQUES PER MILLORAR 
LA VIDA: COACHING I PNL  N
Dilluns de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 20 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Albert Dica
A través d’eines pràctiques de coaching 
i  PNL, prendrem consciència de les 
nostres creences limitadores per asso-
lir metes en els àmbits personal, social 
i laboral. Treballarem amb casos pràc-
tics des del primer dia per aconseguir 
canvis en la nostra vida.

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

Dimecres de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 
22 gen.) Preu: 77,50€  Amb suplement 
Professora: Judit Mateu
Al llarg de la vida es formen cuirasses 
inconscients que ens protegeixen del 
dolor però ens impedeixen viure ple-
nament. A partir de moviments senzills 
i suaus alliberarem les tensions acu-
mulades a diferents zones musculars. 
Aprendrem a escoltar el cos per en-
tendre les nostres emocions, fer cons-
cients 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 20 
gen.) Preu: 77,50€
Professora: Helena Broquetas
Continuarem practicant l’esperit d’Alo-
ha i l’Ho’oponopono, aquesta eina 
ancestral hawaiana útil per posar pau 
a problemes i conflictes a nivell físic, 
emocional, econòmic, espiritual... Tam-
bé coneixerem  els principis que regei-
xen l’univers i que conseqüentment són 
lleis naturals que ens influeixen en la 
nostra experiència quotidiana. Cal tenir 
coneixements bàsics d’Ho’oponopono. 

HABILITATS I COMPETÈNCIES

PRACTICA EL MINDFULNESS 
PER VIURE PLENAMENT

Dilluns de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 20 
gen.) Preu: 77,50€
Professora: Alejandra Sánchez
Establirem una pràctica regular d’exer-
cicis de meditació i tècniques de rela-
xació per viure la consciència plena. 
Treballarem eines per aprendre a ges-
tionar les emocions, les reaccions i els 
pensaments.

APROFUNDINT EN LA PRÀCTICA 
DEL MINDFULNESS

Divendres de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 
24 gen.) Preu: 77,50€
Professora: Lola González
Aprofundirem en els principis de la 

pràctica de mindfulness i farem un re-
corregut pels valors personals i ètics 
que ens ajuden a assolir els nostres 
objectius vitals.

MINDFULNESS: LA CURA D’UN 
MATEIX

Divendres d’11.30 a 13 h (10 sess. inici 24 
gen.) Preu: 77,50€
Professora: Lola González
Dins de les prioritats diàries, la cura 
de les nostres necessitats físiques i 
emocionals ocupa un lloc secundari. A 
través de la pràctica del mindfulness i 
la compassió desenvoluparem un trac-
te de reconeixement i amabilitat cap a 
nosaltres mateixos per aplicar-lo en les 
diferents rutines del dia a dia. Cal tenir 
coneixements bàsics de mindfulness.

LA MEMÒRIA: UNA CAPACITAT 
QUE PODEM MILLORAR

Dilluns de 10 a 11.30 h (Inici 20 gen.) 
Dimarts de 10 a 11.30 h (Inici 21 gen.) 
Dimarts de 16.30 a 18 h (Inici 21 gen.) 
Professora: Isabel Cayuela
Dimecres d’11.30 a 13 h (Inici 22 gen.) 
Professora: Pilar Cases
10 sess. Preu: 77,50€
Què és la memòria? Quins tipus de me-
mòria hi ha? Quins factors poden influir 
en la seva davallada? Plantejarem estra-
tègies i pautes fàcils per mantenir i tre-
ballar la nostra capacitat memorística.

GENEALOGIA I HISTÒRIA FAMILIAR: 
VIATGE ALS TEUS ORÍGENS

Dimarts de 17 a 19 h (8 sess. inici 28 
gen.) Preu: 82,67€
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 represen-
tació d’informació genealògica, com 
GRAMPS, GDS o Family Tree Builder. 
Vine i crea el teu arbre!

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

Dijous de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 23 
gen.) Preu: 77,50€
Professora: Io Valls
Sovint hem de parlar en públic i no 
sabem per on començar. Aquest taller 
pràctic ens ajudarà a prendre conscièn-
cia sobre com comuniquem i a treballar 
tècniques per preparar presentacions 
orals amb un contingut clar, creatiu i 
entusiasta. Aquest trimestre treballarem 
l’storytelling, els silencis, els èmfasis i 
com utilitzar els suports informàtics.

SALUT I ACTIVITAT FÍSICA

SALUT

PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ 
DE MENÚS SALUDABLES  N
Dimarts de 18 a 19.30 h (10 sess. inici 21 
gen.) Preu: 77,50€
Professora: Victòria Garcia
Vols que els teus àpats siguin equili-

brats i variats? Vols passar de la teoria a 
la pràctica? Aprendrem consells, trucs 
i eines per organitzar menús setmanals 
saludables. Fugirem de rutines que 
avorreixen i potenciarem bons hàbits 
per estalviar en temps i diners. 

INTRODUCCIÓ A LA MEDICINA 
AYURVEDA

Dilluns de 17 a 19 h (8 sess. inici 27 gen.) 
Preu: 82,67€
Professor: Dr. Vijay Carolin
Segons la medicina tradicional hindú, 
cadascun de nosaltres és diferent. Ne-
cessitem adaptar l’alimentació i l’estil 
de vida per prevenir les malalties i viure 
més conscients. Vols conèixer quina és 
la teva constitució? Vols saber quins 
són els aliments que millor et proven i 
entendre per què actues com ho fas? 
De la mà d’un doctor Ayurveda origina-
ri de l’Índia aprendrem remeis senzills 
per aplicar en el dia a dia i sentir-te més 
vital i sa. 

APLICACIONS DE LA 
FITOTERÀPIA

Dimecres de 10 a 12h (8 sess. inici 29 
gen.) Preu: 82,67€ Amb suplement
Professor: Jose Herrero
Coneixerem el món de les plantes me-
dicinals, les seves propietats, les ela-
boracions i els usos associats als pro-
cessos i canvis vitals de les persones: 
infantesa, estrès, insomni, sexualitat i 
alteracions en la dona i l’home madur, 
entre d’altres.

REEDUCACIÓ VISUAL. MÈTODE 
BATES

Dijous de 17 a 18.30 h (11 sess. inici 23 
gen.) Preu: 85,24€
Professora: Orit Kruglanski 
Per què ens hem de resignar a portar 
ulleres o lents de contacte tota la vida? 
El mètode Bates ens ajuda a millorar la 
vista i a fer-ne un ús més adequat. Està 
especialment indicat en casos de mio-
pia, hipermetropia, astigmatisme, vista 
cansada i estrabisme.

ACTIVITAT FÍSICA

TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ I 
RESPIRACIÓ

Dimarts de 10.30 a 12 h (11 sess. inici 21 
gen.) Preu: 85,24€
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 (11 sess. inici 22 
gen.) Preu: 56,83€
Professora: Milagros Martín
La relaxació ens permet assossegar 
la ment, ampliar la consciència i redu-
ir tensions. La meditació sorgeix d’un 
bon estat de relaxació i la seva pràctica 
ens permet millorar l’atenció, la con-
centració i la comprensió.
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IOGA I MEDITACIÓ

Dilluns de 18.30 a 20 h (11 sess. inici 20 
gen.) Preu: 85,24€
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 respira-
ció. L’objectiu serà l’observació física, 
emocional i espiritual del nostre ésser 
i aconseguir un major benestar a tots 
els nivells.

IOGA

Dilluns d’11.30 a 12.45 h (Inici 20 gen.) 
Preu: 71,04€
Dimecres de 15 a 16.30 h (Inici 22 gen.) 
Preu: 85,24€
Professora: Edel Cases
Dimecres de 10 a 11.30 h (Inici 22 gen.) 
Preu: 85,24€
Professora: Marién Garcia
Divendres de 12 a 13.30 h (Inici 24 gen.) 
Preu: 85,24€
Professora: Teresa Cortada
11 sessions
El hatha ioga es basa en un conjunt de 
tècniques per mantenir la salut i el ben-
estar a nivell físic i psicològic a través 
de postures o asanes.

OFFICE IOGA

Dijous de 14 a 15 h (11 sess. inici 23 gen.) 
Preu: 56,83€
Professora: Edel Cases
Fes un parèntesi en el teu dia a dia per 
sentir-te renovat i amb la ment clara. 
Elimina l’estrès, les tensions acumula-
des, els dolors i les molèsties que apa-
reixen després de moltes hores davant 
l’ordinador.

SHAKTI DANCE: EL IOGA DE LA 
DANSA

Dimarts de 18.30 a 20 h (11 sess. inici 21 
gen.) Preu: 85,24€
Professora: Alejandra Soto
Descobreix aquesta disciplina basada 
en el kundalini ioga que fusiona respi-
ració, moviment constant i consciència. 
A partir de la tonificació pèlvica, la dan-
sa (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 20 gen.) 
Professora: Gemma Sunaya
Dimecres de 16.30 a 17.45 h (Inici 22 
gen.)
Professora: Nancy Páez de CEITAI
11 sess. Preu: 71,04€
El tai-txí és una antiga art marcial xine-
sa que comporta la pràctica d’exercicis 
senzills, suaus i relaxants, sincronitzant 
la respiració amb el moviment i la con-
centració.

TXI-KUNG

Dilluns de 15.30 a 16.45 h (11 sess. inici 
20 gen.) Preu: 71,04€
Professora: Gianella Legnani 

Aquesta pràctica mil·lenària, originària 
de la Xina, es defineix com el treball 
de l’energia interna. A través del movi-
ment aconseguirem millorar la qualitat 
de la nostra energia vital, enfortirem 
els òrgans interns, exercitarem articu-
lacions i músculs i aprendrem a rela-
xar cos i ment.

PILATES

Dimarts de 14 a 15 h (Inici 21 gen.) Preu: 
56,83€
Professora: Carmen Chito
Dijous de 12.30 a 13.45 h (Inici 23 gen.) 
Preu: 71,04€
Professora: Alexandra Cervera
Dissabte de 10 a 11.30 h (Inici 25 gen.) 
Preu: 85,24€
Professor: Janine Machado  
11 sessions
Un sistema d’exercicis enfocats a 
potenciar la flexibilitat del cos, to-
nificant 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 21 
gen.) Preu: 85,24€
Professora: Lucrecia Guio
Amb la combinació de ioga i pilates 
enfortirem, flexibilitzarem i tonificarem 
tota la musculatura corporal. Afinarem 
i reforçarem la zona abdominal mitjan-
çant exercicis relaxats amb els quals 
aprendrem a gaudir de cada moviment. 
També ens servirà per alinear les ar-
ticulacions i corregir els mals hàbits 
posturals.

OSTEOPILATES

Dilluns de 14 a 15 h (11 sess. inici 20 
gen.) Preu: 56,83€
Professorat d’Airactive 
Basant-nos en el mètode pilates enfor-
tirem els ossos i la columna vertebral, 
tonificarem la musculatura i augmenta-
rem l’equilibri per millorar els dolors de-
rivats de postures inadequades. Gau-
deix de la mobilitat que ofereix el cos!

HIPOPILATES

Dimarts de 17 a 18.15 h (11 sess. inici 21 
gen.) Preu: 71,04€
Professora: Janine Machado
Combina exercicis actius de gimnàstica 
hipopressiva amb posicions i tècniques 
del mètode Pilates per millorar la postu-
ra corporal, els problemes d’esquena i 
reforçar i reduir el perímetre abdominal.

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA

Dimecres de 10 a 11.15 h (Inici 22 gen.) 
Dimecres de 11.30 a 12.45 h (Inici 22 
gen.) 
Divendres de 17 a 18.15 h (Inici 24 gen.)
Professora: Leticia Cancelo 
11 sess. Preu: 71,04€
La gimnàstica abdominal hipopressiva 
redueix el perímetre abdominal apor-
tant millores a nivell estètic, postural i 
funcional. Treballarem la faixa abdomi-
nal tenint cura de l’esquena i prevenint 
problemes relacionats amb el sòl pelvià.

ESTIRAMENTS I ESQUENA SANA

Dimarts de 15 a 16.30 h (11 sess. inici 21 
gen.) Preu: 85,24€
Professora: Carmen Chito
Farem una sèrie d’exercicis que ens 
ajudaran a corregir la postura, flexi-
bilitzar músculs i tendons, aconse-
guir més harmonia en els moviments i 
prendre consciència del propi cos i el 
seu moviment.

MARXA NÒRDICA

Dimarts de 18 a 19.30 h (11 sess. inici 21 
gen.) Preu: 85,24€
Professorat d’Airactive
Amb aquesta tècnica nòrdica de cami-
nar 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

Divendres de 17.30 a 19 h (10 sess. inici 
24 gen.) Preu: 77,50€
Professorat de la Federació catalana 
d’esgrima
Descobreix les bases de l’esgrima, els 
seus moviments i desplaçaments i les 
accions ofensives i defensives princi-
pals. A través de jocs de coordinació 
i exercicis de flexibilitat i reacció po-
drem arribar a practicar els primers 
combats. Millora la teva condició fí-
sica i les capacitats de coordinació. 
Nosaltres et facilitem el material, no-
més necessites les ganes de provar, 
no perdis l’oportunitat!

DEFENSA PERSONAL PER A 
DONES

Divendres de 16 a 17.30 h (10 sess. inici 
24 gen.) Preu: 77,50€
Professors de KM defensa personal
T’agradaria aprendre a defensar-te en 
qualsevol situació? Vols fer-ho d’una 
manera fàcil, eficaç, amb moviments 
instintius i en un ambient divertit? Vine 
i posa’t en forma amb tècniques de 
prevenció per a amenaces reals. De-
senvoluparàs la capacitat de reacció, 
l’autoconfiança i l’autocontrol. Activitat 
de mitjana intensitat.

EXPRESSIÓ

ESCRIPTURA

ELS SECRETS DE LA NARRACIÓ

Dimecres de 10.30 a 12 h (10 sess. inici 
22 gen.) Preu: 77,50€
Professora: Raquel Picolo
Vols conèixer quines tècniques s’ama-
guen darrere d’un bon conte o d’una 
novel·la apassionant? Aquest és un 
taller per experimentar amb tècniques 
narratives bàsiques. Posarem èmfasi 
en l’ús literari del llenguatge, un dels 
principals secrets de la literatura i tre-
ballem la forma que tindrà la història 
que vols contar.

ESCRIURE FICCIÓ PER 
VIURE MILLOR: CONFLICTES 
QUOTIDIANS  N
Dimecres de 18.30 a 20 h (10 sess. inici 
22 gen.) Preu: 77,50€
Professora: Anna Marcet 
La nostra vida pot arribar a ser una font 
inesgotable d’inspiració. Establirem un 
diàleg entre la realitat i la ficció, jugarem 
amb els nostres conflictes quotidians i 
els farem servir per les nostres narra-
cions. De retruc, prendrem consciència 
de recursos i necessitats personals.

TEATRE

INTERPRETACIÓ TEATRAL

Divendres de 18.30 a 20.30 h (8 sess. ini-
ci 31 gen.) Preu: 82,67€
Professora: Júlia Reiffs
A partir de diferents tècniques que ens 
permetran jugar i descobrir un gran 
ventall de possibilitats i recursos inter-
pretatius, coneixerem més en profun-
ditat 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 23 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: David Franch
Potenciarem la nostra creativitat i les 
nostres habilitats personals, desenvo-
luparem la nostra imaginació, estimu-
larem l’espontaneïtat, augmentarem la 
percepció i la sensibilitat, tot reforçant 
la nostra autonomia, l’autoestima i la 
personalitat. Els participants serem ac-
tors i creadors alhora!

VEU I CANT

VEU, TÈCNICA I CANT  N
Dimecres de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 
22 gen.) Preu: 77,50€
Professora: Anna Ruggiero
A través de cançons de diversos estils 
musicals com el jazz, el blues o les mú-
siques del món, alliberarem i donarem 
flexibilitat a la veu, a la vegada que mi-
llorarem la qualitat del so. Gaudeix can-
tant en grup!

TALLER DE CANÇÓ

Divendres de 10.30 a 12 h (10 sess. inici 
24 gen.) Preu: 77,50€
Professora: Esther Westermeyer 
Gaudirem de cantar en grup aplicant ei-
nes bàsiques de tècnica vocal. Apren-
drem 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 20 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Israel Rueda
Vols fer realitat el somni d’infantesa 
que vas acabar deixant o mai no vas 
començar? Amb classes disteses tre-
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ballarem els principis bàsics del ballet i 
ens ajudarem de tècniques de ioga i pi-
lates per acabar fent petites coreogra-
fies. De retruc, millorarem l’elasticitat, 
la coordinació, la correcció postural, la 
força i la musicalitat.

DANSA CONTEMPORÀNIA  N
Dimarts de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 21 
gen.) Preu: 77,50€
Professora: Trinidad García
Ens introduirem en aquesta disciplina 
basada en la dansa clàssica amb influ-
ències de la moderna i postmoderna. 
Aprendrem la tècnica, explorarem les 
possibilitats del cos i treballarem la 
creativitat tot gaudint de coreografies 
diverses. 

BALLS EN LÍNIA

Dijous de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 23 
gen.) Preu: 77,50€
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 23 
gen.) Preu: 56,83€
Professor: Gabi Ibáñez
El ball en línia sorgeix de fusionar di-
ferents passos coneguts i senzills que 
no requereixen parella. Passarem una 
bona estona gaudint de la música co-
untry i d’alguns ritmes llatins tot pro-
gressant classe a classe. Anima’t, ba-
llar és medicina!

COUNTRY, UN PAS MÉS

Dimecres de 13 a 14 h (11 sess. inici 22 
gen.) Preu: 56,83€
Professor: Gabi Ibáñez
Ja saps ballar una mica? Vine al segon 
nivell amb coreografies més complica-
des i ràpides. Passarem una bona esto-
na gaudint de la música country!

BALLS LLATINS SENSE PARELLA

Dimecres d’11.30 a 13 h (10 sess. inici 22 
gen.) Preu: 77,50€
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 
24 gen.) Preu: 77,50€
Professora: Pinky Shamdasani 
El bollywood és una dansa extreta de 
les pel·lícules de la indústria cinemato-
gràfica de l’Índia. Prové de la barreja de 
les danses tradicionals del país i de les 
influències del pop occidental.

DANCEHALL

Dijous de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 23 
gen.) Preu: 77,50€
Professora: Esmeralda Sánchez   

Gaudiràs de l’essència d’aquest es-
til 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 mante-
nir-nos en forma.

CREATIVITAT

FOTOGRAFIA 

FOTOGRAFIA BÀSICA

Dimarts d’11.30 a 13 h (9 sess. i 1 sorti-
da. Inici 21 gen.) Preu: 77,50€
Professor: Ricard Badia
Una introducció al món de la fotografia 
digital per conèixer tots els seus avantat-
ges, com funciona la càmera i quins són 
els conceptes bàsics per fer unes bones 
preses. La sortida fotogràfica pot no co-
incidir amb el dia habitual del taller.

TÈCNIQUES FOTOGRÀFIQUES

Dimarts de 18 a 19.30 h (9 sess. i 1 sorti-
da. Inici 21 gen.) Preu: 77,50€
Professor: Ricard Badia
Aprendrem a treballar les diferents 
tècniques fotogràfiques que permet el 
format digital: el retrat, la macrofotogra-
fia, la composició i el reportatge, entre 
d’altres. La sortida fotogràfica pot no 
coincidir amb el dia habitual del taller.

COMPOSICIÓ FOTOGRÀFICA I 
NARRATIVA VISUAL  N
Dilluns de 16.30 a 18 h (8 sess. i 2 soti-
des. Inici 20 gen.) Preu: 77,50€
Professora: Kati Riquelme
A través de classes teòriques i exercicis 
pràctics, aprendrem recursos compo-
sitius i narratius com el punt de vista, 
l’enquadrament, la seqüència o la nar-
rativa visual per construir una mirada 
íntima i crear un bon relat fotogràfic. 
Les sortides fotogràfiques poden no 
coincidir amb el dia habitual del taller.

SEDUEIX AMB LA IMATGE: ELS 
SECRETS DE LA FOTOGRAFIA 
DE PRODUCTE  N
Dimarts de 19.30 a 21 h (10 sess. inici 21 
gen.) Preu: 77,50€
Professor: Ricard Badia
Gaudeixes compartint receptes a insta-
gram? Tens un negoci online o t’agra-
daria fotografiar les teves creacions?  
Vols fer ressenyes de llibres però no 
te’n surts amb la imatge? Aprendrem 
la tècnica per fer bones fotografies de 
producte i bodegó. Estudiarem la llum, 
les textures, les ombres... farem pràcti-
ques i editarem els resultats per acon-
seguir seduir a les xarxes.

EXPRESSIÓ PLÀSTICA

APRÈN A DIBUIXAR

Dimecres de 19 a 21 h (Inici 29 gen.) 
Professora: Úrsula Uriach
Dijous de 17 a 19 h (Inici 30 gen.) 
Divendres de 10 a 12 h (Inici 31 gen.) 
Professora: Helena Basagañas  
8 sess. Preu: 82,67€

El dibuix és l’element essencial per in-
troduir-se en el món de les arts plàsti-
ques. Treballarem les formes acadèmi-
ques i les diferents tècniques del dibuix. 
Ens iniciarem en la representació del 
natural amb elements com la llum, l’om-
bra, el volum i la composició. El material 
anirà a càrrec dels participants.

URBAN SKETCHING

Dimarts de 17.30 a 19.30 h (Inici 21 gen.) 
Dissabte d’11 a 13 h (Inici 25 gen.) 
Professor: Shiembcn
8 sess. Preu: 82,67€ Amb suplement
Treballarem la il·lustració en l’entorn 
urbà. Aprendrem a captar allò inte-
ressant del nostre voltant, a combi-
nar 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. Quan la sortida programa 
sigui en un interior les entrades les as-
sumiran les persones inscrites al taller.

LES 1001 TÈCNIQUES DE DIBUIX

Dilluns de 19 a 21 h (8 sess. inici 27 gen.) 
Preu: 82,67€
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 perso-
nalitzats 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 29 
gen.) Preu: 82,67€ 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 29 
gen.) Preu: 82,67€ 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 sen-
sibilitat 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 27 gen.) 
Preu: 82,67€
Professor: Xavier Moreno
Si ja t’has iniciat en la pintura a l’oli i vols 
conèixer altres maneres de pintar, apro-
fundir 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 A LA PINTURA 
ACRÍLICA: TREU-LI PARTIT!  N
Dimarts d’11.30 a 13.30 h (8 sess. inici 28 
gen.) Preu: 82,67€
Professor: Pol Borràs
La pintura acrílica s’ha convertit en 
un mitjà popular d’expressió plàsti-
ca. El secret del seu èxit està en reu-
nir els avantatges de la pintura a l’oli i 
l’aquarel·la: s’asseca ràpidament, es 
dissol amb aigua, permet corregir er-
rors fàcilment i treballar amb diferents 
tècniques i suports. Vine a conèixer tot 
un món de possibilitats! El material ani-
rà a càrrec dels participants.

TÈCNIQUES CREATIVES AMB 
AQUAREL·LA

Dilluns de 17 a 19 h (8 sess. inici 27 gen.) 
Preu: 82,67€
Professora: Úrsula Uriach
Desperta la teva creativitat a través del 
fascinant món de l’aquarel·la. A través 
d’exercicis pràctics aprendrem a utilit-
zar la tècnica i a trobar el nostre propi 
llenguatge. El material anirà a càrrec 
dels participants. 

AQUAREL·LA I PAISATGE

Dimarts de 9.30 a 11.30 h (8 sess. inici 28 
gen.) Preu: 82,67€
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 experi-
mentació. Treballarem la composició, la 
llum i la creació d’atmosferes. El materi-
al anirà a càrrec dels participants.

EXPERIMENTA AMB 
L’AQUAREL·LA

Dijous de 10 a 12 h (8 sess. inici 30 gen.) 
Preu: 82,67€
Professora: Úrsula Uriach
Aprendrem tots els secrets, possibili-
tats i estratègies creatives de la tècni-
ca de pintura a l’aigua per excel·lència. 
Crearem composicions, atmosferes i 
contrastos en paisatges, natures mor-
tes i també retrats. El material anirà a 
càrrec dels participants.

PINTURA JAPONESA. SUMI-E

Dilluns de 10 a 12 h (Inici 27 gen.) 
Dimecres de 17 a 19 h (Inici 29 gen.) 
8 sess. Preu: 82,67€  Amb suplement
Professora: Anna M. Llagostera
El sumi-e es caracteritza pel seu traç 
directe i encertat, de no retoc. Apren-
drem 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 crea-
tivitat a partir dels principis estètics de 
la pintura zen. 

AQUAREL·LA BOTÀNICA  N
Dijous de 19 a 21 h (8 sess. inici 30 gen.) 
Preu: 82,67€ Amb suplement 
Professora: Alejandra Morales
Vine a conèixer el fascinant món de 
l’aquarel·la i les aiguades. Aprendràs 
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tots els trucs i les possibilitats creatives 
que ens aporta aquesta tècnica per pin-
tar vegetació. Fins i tot farem les nos-
tres pròpies aquarel·les. Pinta, relaxa’t 
i diverteix-te!

CAL·LIGRAFIA I LETTERING: 
GÒTICA NOTARIAL  N
Dimarts de 19 a 21 h (8 sess. inici 28 
gen.) Preu: 82,67€  
Professor: Javier Porras
Seguirem aprenent les bases de la 
cal·ligrafia. Coneixerem les eines i re-
alitzarem exercicis que ens ajudaran 
a comprendre la lògica de l’escriptura 
amb ploma plana. Estudiarem l’escrip-
tura notarial del període gòtic a Cata-
lunya. Assolirem els coneixements ne-
cessaris per a desenvolupar lletres més 
decoratives, expressives i personals. 
Finalment explorarem altres eines i ma-
terials. El material anirà a càrrec dels 
participants.

CREA AMB LES MANS: INICIA’T 
EN L’ART DE LA CERÀMICA  N
Dissabte de 10.30 a 13  h (4 sess. inici 1 
feb.) Preu: 51,67€ Amb suplement
Professora: Malena Méndez 
Sense necessitat de coneixements 
previs aprendràs les tècniques bàsi-
ques per modelar i decorar el fang, 
creant les teves pròpies peces per-
sonalitzades i úniques. Descobreix el 
món de la ceràmica d’una manera fàcil 
i agradable, gaudint d’una experiència 
sensorial i creativa. 

DISSENY I HANDMADE

L’ART D’ENQUADERNAR 
LLIBRES

Dijous de 10 a 12 h (8 sess. inici 30 gen.) 
Preu: 82,67€ 
Professora: Roberta Bridda 
Aprendrem a enquadernar llibres amb 
diferents tècniques de cosits i plegats 
(llibres cosits amb tapa dura, desplega-
bles, enquadernació japonesa, copta, 
belga, etc. ) i descobrirem com fer car-
petes i caixes. El material anirà a càrrec 
dels participants.

TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES 
APLICADES A LA BIJUTERIA

Dijous de 17 a 19 h (8 sess. inici 30 gen.) 
Preu: 82,67€ Amb suplement
Professora: Berta Ribalta 
Aprendrem les tècniques artístiques i 
de muntatge més innovadores amb la 
finalitat de poder-les aplicar per cre-
ar peces de bijuteria contemporània i 
actual. Algunes de les tècniques que 
coneixerem són el decoupage en tela, 
els esmalts freds, el marbrejat, el fo-
totransfer...

JOIERIA A LA CERA PERDUDA

Dimecres de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 
22 gen.) Preu: 77,50€  Amb suplement
Professora: Brigitte Guerra 
Ens aproparem a una de les tècniques 
més antigues de la joieria per desco-
brir les possibilitats infinites del món 
del modelatge amb ceres. Una tècnica 

bàsica que permet crear peces sense 
disposar de la maquinària que exigeix 
la joieria. Les composicions en cera 
s’hauran de dur a fondre per obtenir les 
peces en metall. Foneria no inclosa en 
el preu del suplement.

TALLER DE FELTRE 
AMB VOLUM  N
Divendres de 17 a 19 h (4 sess. inici 24 
gen.) Preu: 41,33€ Amb suplement
Professora: Chantal Capdevila 
Descobreix un món de possibilitats 
aprenent la tècnica d’enfeltrar. Treba-
llant el feltre amb volum podràs crear 
diferents formes que posteriorment 
utilitzaràs com a elements decoratius 
per casa teva o per crear complements 
personalitzats com joies, figures o por-
taobjectes com bols o recipients per 
posar plantes. 

DESCOBREIX EL COLLAGE 
MIXMEDIA
Dijous de 19 a 21 h (4 sess. inici 30 gen.) 
Preu: 41,33€ Amb suplement
Professora: Isis Navarro 
Una proposta pensada per conèixer i 
estimar el collage. A través del reciclat-
ge de materials, la seva principal carac-
terística, descobrirem un ventall infinit 
de possibilitats per crear. Descobrirem 
la llibertat plàstica que ofereix aquesta 
tècnica, explorarem diferents recursos 
i materials per endinsar-nos en el mix-
media. Tot un món de creativitat per 
experimentar i descobrir un llenguatge 
artístic propi. 

INSPIRACIÓ BOTÀNICA: POSA 
FLORS I PLANTES A LA 
TEVA VIDA  N
Dimarts de 17 a 19 h (4 sess. inici 28 
gen.) Preu: 41,33€ Amb suplement
Professores de les Marietes paisat-
gisme 
Un espai on podrem deixar fluir la 
nostra creativitat però també conèi-
xer els usos i les aplicacions de les 
plantes. Aprendrem la tècnica del 
kokedama, descobrirem les plantes 
aromàtiques i treballarem amb flors 
seques i estabilitzades per crear dife-
rents propostes que podrem fer servir 
com a complements. 

ART FLORAL
Dimarts de 17 a 19 h (4 sess. inici 25 feb.) 
Preu: 41,33€ Amb suplement
Professores de les Marietes paisat-
gisme 
Aprèn a fer les teves creacions florals, 
des de jardins verticals a complements 
amb flors. Dona el teu toc particular i 
elegant realitzant composicions, coro-
nes, diademes i bouttoniers.

COSMÈTICA NATURAL 
VEGANA: CREA LES TEVES 
EMULSIONS  N
Dissabte de 10 a 13 h (3 sess. inici 25 
gen.) Preu: 46,50€ Amb suplement
Professora: Noelia Narejo 
Elaborarem productes cosmètics na-
turals que tenen certa complexitat en 
la preparació. Jugarem amb les tex-

tures, aprendrem diferents tècniques 
d’elaboració i prepararem emulsions 
que porten aigua i oli en diferents pro-
porcions. Coneixerem els diferents ti-
pus d’emulsionants, ceres i proteïnes 
vegetals, i els additius que enriqueixen 
els productes (algues, extractes,  vi-
tamines, tintures, farines i macerats). 
Personalitzarem i adaptarem els nos-
tres productes. 

IDIOMES

CONVERSA EN ANGLÈS 

Nivell bàsic – A2 - Elementary
Dilluns de 10 a 11.30 h (Inici 20 gen.) 
Dilluns d’11.30 a 13 h (Inici 20 gen.) 
Professora: Henny Canova
Nivell mitjà – A2 - Intermediate
Dimarts de 10 a 11.30 h (Inici 21 gen.) 
Professor: Mark Santry
Dimecres de 18 a 19.30 h (Inici 22 gen.) 
Dimecres de 20 a 21.30 h (Inici 22 gen.) 
Professora: Lilith Wood
Nivell avançat – B2 – Upper intermediate
Dimarts de 17 a 18.30 h (Inici 21 gen.) 
Professor: Vincent Bottomley 
10 sess. Preu: 77,50€
Posarem en pràctica els coneixements 
d’anglès a partir de situacions diferents 
i millorarem la pronunciació, la gramàti-
ca i l’expressió.

LET’S SPEAK ABOUT ARTS: 
CULTURAL TRIP TO ENGLAND

Dimarts de 20 a 21.30 h (10 sess. inici 21 
gen.) Preu: 77,50€
Professora: Rachel Thew
A través de la riquesa cultural angle-
sa practicarem la conversa. Llegirem 
textos curts dels principals escriptors 
de la seva literatura, parlarem de mú-
sica 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 
24 gen.) Preu: 77,50€
Professor: Mark Santry
L’hora del te és un costum tradicional 
britànic que s’ha mantingut amb vari-
acions al llarg del temps. Et proposem 
que gaudeixis d’aquesta tradició men-
tre 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 23 gen.) 
Nivell mitjà – B1
Dilluns de 16.30 a 18 h (Inici 20 gen.) 
Dimarts de 10 a 11.30 h (Inici 21 gen.) 
10 sess. Preu: 77,50€
Professor: Olivier Decriaud 
Practicarem la llengua francesa amb 
converses al voltant de la vida quotidia-
na o la societat actual i al mateix temps 
revisarem els nostres coneixements de 
gramàtica i expressió, tot millorant la 
nostra pronunciació.

VOYAGES DANS LA CULTURE 
FRANÇAISE  N
Dimarts d’11.30 a 13 h (9 sess. i 1 sorti-
da. Inici 21 gen.) Preu: 77,50€
Professor: Olivier Decriaud  
Compartirem visions sobre les peculi-
aritats, misteris i enlluernaments de la 
cultura francesa. Practicarem la con-
versa mendre gaudim de la literatura, 
el cinema, la música, les tradicions i la 
cultura popular. Cal tenir un nivell avan-
çat, B2, de francès. La sortida pot no 
coincidir amb l’horari habitual del taller.

ALEMANY BÀSIC  N
Dijous de 17 a 18.30 h (10 sess. inici 23 
gen.) Preu: 77,50€
Professora: Anuschka Seifert 
Repassarem i ampliarem els coneixe-
ments bàsics de l’alemany i ens apro-
parem a la seva cultura. A través de 
classes dinàmiques, aprendrem voca-
bulari i gramàtica per mantenir conver-
ses senzilles. Cal tenir coneixements 
bàsics d’alemany. El llibre anirà a càrrec 
dels participants.

PARLIAMO ITALIANO

Dijous de 10 a 11.30 h (10 sess. inici 23 
gen.) Preu: 77,50€
Professora: Sarah Caruso 
Viatjarem per la cultura italiana a través 
de la història, les tradicions i l’actualitat 
de les principals ciutats italianes. Prac-
ticarem tot parlant l’idioma i adquirirem 
nou vocabulari. Cal tenir coneixements 
bàsics d’italià.

GASTRONOMIA

Si tens alguna al·lèrgia o intolerància 
posa’t en contacte amb el centre abans 
d’inscriure’t.

FONAMENTS DE LA CUINA

Dimecres de 10 a 12 h (7 sess. inici 29 
gen.) Preu: 72,33€ Amb suplement
Professora: Eugènia Giscafré 
Remetent-nos a l’essència de la cuina, 
aprendrem tècniques bàsiques que ens 
permetran optimitzar al màxim els plats 
que prepararem. Coneixerem les bases 
de la cuina, les diferents preparacions, 
tipus de tall, salses i sofregits.

CUINA RÀPIDA I FÀCIL

Dimarts de 14 a 16 h (7 sess. inici 28 
gen.) Preu: 72,33€ Amb suplement
Professora: Laura Herrero
Tens poc temps per cuinar però no 
vols renunciar a menjar bé? Aprendrem 
receptes senzilles i ràpides perquè pu-
guis 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 30 gen.) 
Preu: 72,33€ Amb suplement
Professora: Elisabeth Cuevas
Farem receptes de fàcil elaboració, 
però amb un toc sofisticat perquè pu-
guis sorprendre els teus convidats. Pre-
pararem plats que podrem combinar 
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entre ells per formar un menú i tindrem 
cura de la presentació, que serà digna 
dels millors restaurants. També apren-
drem tècniques bàsiques de la cuina 
actual.

CUINA GURMET AMB 
PRODUCTES DE TEMPORADA

Dijous de 17 a 19 h (4 sess. inici 30 gen.) 
Preu: 41,33€ 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 per-
metran descobrir noves textures, colors 
i sabors.

CUINA CREATIVA N
Dimecres de 12 a 14 h (7 sess. inici 29 
gen.) Preu: 72,33€ Amb suplement
Professora: Muntsa Holgado
Aprendrem a cuinar receptes de tota la 
vida amb un toc modern i creatiu. Tre-
ballarem amb productes de tempora-
da, d’aquí i d’allà, posant atenció a les 
dates especials com el carnestoltes, 
la quaresma...Plats fàcils i saborosos, 
plats de sempre i sorprenents per as-
saborir plegats al voltant de la taula.

CUINA PER SORPRENDRE

Dijous de 17 a 19 h (4 sess. inici 27 feb.) 
Preu: 41,33€ Amb suplement
Professora: Elisabeth Cuevas
Aprendrem a preparar aperitius, plats, 
broquetes, culleres... petits menjars sen-
zills, però divertits, que faran que qual-
sevol àpat es converteixi en tot un èxit.

CUINA CATALANA RENOVADA

Dilluns de 17 a 19 h (7 sess. inici 27 gen.) 
Preu: 72,33€  Amb suplement
Professora: Sílvia Tarragona 
Prepararem alguns dels plats més co-
neguts del receptari de la cuina tradi-
cional catalana però portats als fogons 
del segle XXI. Tenint ben present els 
productes de l’època hivernal cuinarem 
plats deliciosos amb un toc de moder-
nitat i de cuina d’autor.

ARROSSOS I FIDEUÀS

Divendres de 18 a 21 h (2 sess. inici 6 
març) Preu: 31€ Amb suplement
Professora: Carme Comas
Aprendrem a elaborar des d’un cremós 
risotto italià, fins el típic arròs negre 
amb all i oli, passant per les fideuades 
més atrevides, com per exemple, la de 
peus de porc i bolets i la tradicional de 
marisc del senyoret, totes elaborades 
amb una bona base de brou i fumet.

CROQUETES ARTESANES  N
Divendres de 18 a 21 h (2 sess. inici 7 
feb.) Preu: 31€ Amb suplement
Professora: Carme Comas
A qui no li agraden les croquetes? Pre-
pararem les clàssiques de pernil i po-
llastre i d’altres més innovadores com 
les de salmó, botifarra negra, bròquil o 
bolets. Aprendrem la importància d’un 
bon assecat de la pasta, com donar 
forma, les mides justes dels ingredients 
i altres trucs per preparar unes croque-
tes delicioses. Us hi atreviu?

CUINA VEGANA

Dijous de 14 a 16 h (7 sess. inici 30 gen.) 
Preu: 72,33€ 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 2 
març) Preu: 41,33€ Amb suplement
Professora: Eugenia Pereira 
Si t’agrada menjar bé però no pots de-
dicar molt de temps a la cuina, neces-
sites aprendre  tècniques per elaborar 
plats equilibrats i deliciosos en poc 
temps. Fent servir productes de proxi-
mitat i temporada podrem preparar au-
tèntiques delícies per al paladar, sense 
dedicar-hi més de 15 minuts diaris!

LA CARXOFA: PROTAGONISTA 
DE LA CUINA D’HIVERN  N
Dimarts de 17 a 19 h (4 sess. inici 25 feb.) 
Preu: 41,33€ Amb suplement
Professora: Muntsa Holgado 
Treu-li el màxim profit a la carxofa i fes 
una volta al món de la mà d’aquesta 
flor d’hivern. Un producte versàtil que 
permet nombroses elaboracions: en 
crema, farcida, confitades, en platillo... 
fins i tot en postres! 

LA CUINA DELS CINC 
CONTINENTS  N
Dilluns de 19.30 a 21.30 h (5 sess. inici 27 
gen.) Preu: 51,67€ Amb suplement
Professora: Eulàlia Fargas
Una de les meravelles de viatjar pel 
món és assaborir els plats de la gastro-
nomia local que ens permet realitzar un 
viatge fantàstic per diferents cultures. 
Us proposem un recorregut pels cinc 
continents, veniu i gaudiu d’un tros de 
terres llunyanes. A cada sessió un con-
tinent i les seves receptes tradicionals.

MENÚ BISTROT: CLÀSSICS DE 
LA CUINA FRANCESA

Dijous de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici 30 
gen.) Preu: 41,33€ Amb suplement
Professora: Agnès Dapere
Recuperarem els clàssics del bistrot 
francès: receptes ràpides, vistoses i fà-
cils 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. 

CUINA HINDÚ: PANS 
DE L’ÍNDIA  N
Dijous de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici 27 
feb.) Preu: 41,33€  Amb suplement
Professora: Agnès Dapere
Prepararem diversos tipus de pans del 
nord de l’Índia i els seus acompanya-
ments. El més conegut, el pa nan, cuit al 
forn tandoor, molt tendre. Els pans com 

els xapatis o rotis tampoc es fregeixen i 
serveixen per acompanyar molts curris. 
El pa paratha, més elaborat, es prepa-
ra amb mantega clarificada o ghee i es 
pot menjar farcit amb verdures o carn. 
Tampoc oblidarem els pans fregits com 
els papadums o els puri. 

CUINA VENEÇOLANA  N
Dimecres de 16.30 a 19 h (4 sess. inici 19 
feb.) Preu: 51,67€ Amb suplement
Professores de l’Ass. Abrazo 
cultural  
Ens aproparem a la realitat veneçolana 
i a la seva cuina tradicional amb dues 
professores nadiues que ens parlaran 
de la seva terra mentre aprenem a fer 
cachapas i a farcir-les amb els ingredi-
ents més adequats. Coneixerem les ca-
raotes i com cuinar-les i farem un quesi-
llo de coco, el dolç per excel·lència en 
les celebracions veneçolanes. Vine a 
descobrir algun dels plats més caracte-
rístics d’aquest país llatinoamericà!

SUSHI

Dimarts de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici 
25 feb.) Preu: 41,33€ 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.

RAMEN

Divendres de 18 a 21 h (2 sess. inici 21 
feb.) Preu: 31€ Amb suplement
Professora: Anna Sastre 
Aprendrem a elaborar diferents especi-
alitats com ara el ramen tradicional, on 
el brou és molt important, els yakisoba 
o fideus udon amb pollastre i verdures. 
Un taller per a autèntics amants de la 
cuina japonesa.

NABE: LA FONDUE JAPONESA N
Dimarts de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici 
28 gen.) Preu: 41,33€ Amb suplement
Professor: Miho Myata 
El nabe és un plat complert i vigorit-
zant típic de l’hivern japonès. La seva 
preparació és gairebé cerimonial: la fa-
mília designa un mestre del nabe que 
decideix l’ordre en què es cuinen els in-
gredients. Es prepara amb la base d’un 
estofat o brou dashi i es poden anar 
afegint ingredients com verdures, carn 
o peix tallades en rodanxes molt pri-
mes. Una proposta ideal per a sopars 
amb convidats. 

DEL GRA A LA TAULA: TALLER 
DE PA ARTESANAL 

Divendres de 10 a 13 h (4 sess. inici 6 
març) Preu: 62€ Amb suplement
Professora: Carme Comas
Una proposta que ens permetrà conèi-
xer més sobre el món del pa. Apren-
drem noves tècniques per donar dife-
rents formes al pa i descobrirem noves 
receptes: pa de cervesa, focaccia de 
tomàquets secs, molletes de Anteque-
ra, briox, músic... o algun altre dolç, en-
tre d’altres.

APERITIUS I ENTRANTS AMB 
MASSES SALADES  N
Dimarts de 17 a 19 h (4 sess. inici 28 
gen.) Preu: 41,33€ Amb suplement
Professora: Elisabeth Cuevas
Les masses donen molt de joc a la cui-
na permetent preparacions delicioses 
i originals en poc temps. Descobrirem 
les varietats que trobem al mercat, des 
de la pasta de full, passant per la pasta 
filo o d’altres orientals menys conegu-
des i que ens ajudaran a donar un toc 
diferent a molts dels nostres plats.

POSTRES, DOLÇOS I ALTRES 
PLAERS PEL PALADAR

Dijous de 9.30 a 11.30 h (7 sess. inici 30 
gen.) Preu: 72,33€ Amb suplement
Professora: Carme Comas
Un espai on descobrirem noves pro-
postes dolces de cara a Pasqua. Pre-
pararem  les propostes tradicionals 
com la llet fregida, les torradetes de 
SantaTeresa, la mona del padrí de bri-
oix, el pa socarrat valencià i d’altres 
més cosmopolites, com el guinnes 
cake o el carrot cake. 

VIATGE SENSORIAL A TRAVÉS 
DEL MÓN DEL TE  N
Dimecres de 16.30 a 19 h (3 sess. inici 29 
gen.) Preu: 38,75€ Amb suplement
Professor: Jordi Arias de Bebe-te
El te és un producte natural altament 
saludable, però poc conegut en la 
nostra cultura. Tot i així cada vegada 
és més apreciat sobretot per aquelles 
persones que volen tenir cura de la 
seva salut. Farem un recorregut per la 
història del te, coneixerem les diferents 
varietats, els països productors, les se-
ves propietats i beneficis per la salut i 
com preparar-lo adequadament. Tot 
això acompanyat d’una degustació de 
te a cada sessió. 

TAST DE VINS: DO CATALANES

Dimecres de 19 a 20.30 h (9 sess i 1 sor-
tida en dissabte. Inici 22 gen.) 
Preu: 77,50€ Amb suplement
Professora: Rocío Sánchez
Parlarem de l’elaboració dels vins més 
importants segons la seva regió, clima, 
zona productiva i principals caracterís-
tiques de les diferents D.O catalanes. 
Tastarem vins del Penedès, Costers 
del Segre, Alella, Montsant... i també 
alguns caves. És recomanable tenir no-
cions de tast. 

ITINERARIS

Els dissabtes, de 10.30 a 13.30 h, si no 
s’indica el contrari.  Preu: 15,50 € (3 h) - 
10,33 € (2h). Places limitades. 

ITINERARIS DE CIUTAT

ARQUITECTURA MODERNISTA. 
PATRIMONI LOCAL FORA DE RUTA

Dissabte 25 de gener
Professora: Judith Soler
Descobrirem la Barcelona modernista 
fora dels circuits turístics. Joies arqui-
tectòniques gairebé oblidades com la 
casa Vallhonrat, la Granell o la Tosquella. 
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SECRETS DE LA VILA DE SANTS

Dissabte 1 de febrer
Professora: Maria Vallverdú
Descobrirem un barri amb molt caràc-
ter i ple d’història. Des de l’església de 
Santa Maria de Sants, buscarem els 
seus orígens rurals, visitarem antigues 
fàbriques com el Vapor Vell i passe-
jarem pel carrer de Sants i els seus 
voltants.

PER LA GRÀCIA DIVINA

Dissabte 8 de febrer
Professora: Meritxell Carreres 
d’AdaptamBCN
El convent de Nostra Senyora de Grà-
cia va donar nom a un territori extra 
murs, amb masies de conreu i institu-
cions religioses que, des del seu pas-
sat rural, menestral, industrial, obrer, 
revolucionari, hippie, hipster i cosmo-
polita segueix lluitant per mantenir la 
seva identitat.

SANT ANTONI: ORÍGENS, 
FÀBRICA MORITZ I MERCAT

Dissabte 8 de febrer
Professora: Susana Azcoita 
d’Explica’m Barcelona
Sant Antoni és un barri ple d’història 
on el seu epicentre, el mercat, és una 
mostra de conservació i modernitza-
ció urbanística. Coneixerem el seu 
origen, l’evolució i les restes arqueolò-
giques. Descobrirem el passat fabril, 
recuperant la història de la fàbrica 
de cerveses Moritz i passejarem per 
l’anomenada ruta del vermut. La con-
sumició voluntària anirà a càrrec dels 
participants.

TOT BAIXANT LA RAMBLA DE 
CATALUNYA, DE LA GIRAFA A LA 
VEDELLA

Dissabte 15 de febrer
Professora: Carolina Chifoni
Passejarem per un dels espais més 
emblemàtics de l’Eixample. Concebut 
com un carrer residencial burgès i ai-
xecat entre els llenguatges del Moder-
nisme i del Noucentisme de la mà d’ar-
quitectes com Puig i Cadafalch, Joan 
Martorell, Enric Sagnier, entre d’altres.  

LA BARCELONA DELS 
PASSATGES: LA DRETA DE 
L’EIXAMPLE 

Dissabte 15 de febrer
Professor: Oleguer Biete
Descobrirem passatges de la dreta de 
l’Eixample. Passatges elegants que 
ens parlen d’un passat no tan llunyà 
i de la història de la construcció de la 
ciutat. Vine a conèixer una de les ca-
res menys transitades de Barcelona.

DESCOBERTA DE LA CASA 
ELIZALDE I EL SEU ENTORN

Dissabte 22 de febrer
Professora: Carolina Chifoni
Recuperarem la història de la casa 
d’Artur Elizalde, construïda al cor de 
la dreta de l’Eixample  segons el pro-
jecte de l’arquitecte  Emili Sala Cortés. 

Coneixerem la seva funció com habi-
tatge de la família Elizalde Biada i els 
diferents usos i transformacions que ha 
patit fins a arribar a ser un centre cultu-
ral públic de referència. 

SANT GENÍS DELS AGUDELLS: 
VIURE ALS PEUS DE 
COLLSEROLA

Dissabte 14 de març
Professor: Pere Cowley
Fa dos segles el poble de Sant Genís 
dels Agudells estava format per un pe-
tit grup de masies, una església, horts 
i camps de secà a la falda de Collsero-
la. Avui, s’amaga entre blocs de pisos, 
cases d’autoconstrucció, un hospital i 
una universitat. Descobrirem un barri 
on present i passat es donen la mà i es 
confronten. Dificultat mitjana. 

UN PASSEIG PER L’ANTIC BARRI 
DE VALLCARCA

Dissabte 28 de març
Professora: Carolina Chifoni
Passejarem pel barri amagat entre els 
turons del Putxet i el del Coll. Caminant 
pels seus carrers i places trobarem edi-
ficis com l’antic Convent dels Josepets, 
la moderna biblioteca Jaume Fuster o 
l’escola La Farigola.  

ITINERARIS TEMÀTICS

L’ARQUITECTURA DEL PODER

Dissabte 25 de gener
Professor: Pere Cowley
Recorrerem el centre de la ciutat expli-
cant com són, com han anat canviant 
i en què s’assemblen els edificis més 
importants a Barcelona. Des de l’edat 
mitjana fins al segle XIX, farem un repàs 
a les seus de les institucions, a palaus 
benestants, a àtics de luxe, a places i 
els grans monuments.

BOTIGUES EMBLEMÀTIQUES

Dissabte 1 de febrer
Professora: Meritxell Carreres 
d’AdaptamBCN
Les botigues s’han d’adaptar als can-
vis de gustos, tecnològics i genera-
cionals i exerceixen un paper molt 
important en la vida quotidiana de 
Barcelona. Visitarem botigues que 
han aconseguit mantenir-se al llarg 
dels anys i que per aquesta raó han 
esdevingut emblemàtiques. 

MISTERIS, LLEGENDES 
I HISTÒRIA OCULTA DE 
BARCELONA

Divendres 7 de febrer de 19 a 21 h
Professor: Jordi Pisa
Els carrers de Barcelona amaguen una 
història terrorífica plena d’assassins, 
heretges, criminals i fantasmes. Re-
correrem els racons més obscurs de la 
ciutat i coneixerem els assassinats de la 
Vampira del Raval, els crims de l’Hostal 
de la Flor del Lliri, l’existència de la Fos-
sa dels Condemnats o l’obscura histò-
ria dels templers. 

L’ARQUITECTURA DE JUJOL A 
SANT JOAN DESPÍ

Dissabte 8 de febrer 
Professor: Oleguer Biete
Passejant per Sant Joan Despí desco-
brirem algunes de les obres més impor-
tants del que va ser l’arquitecte munici-
pal per excel·lència durant més de 20 
anys: Josep Maria Jujol. Veurem exem-
ples de la seva arquitectura i visitarem 
els interiors de Can Negre i la Torre de 
la Creu. L’entrada anirà a càrrec dels 
participants.

VISITA A LA TORRE 
BELLESGUARD

Dissabte 29 de febrer
Professora: Maria Vallverdú 
La Torre Bellesguard és un edifici de 
Gaudí construït al peu de la muntanya 
del Tibidabo. La casa s’erigeix com un 
castell encavalcat entre el modernisme 
i el gòtic, construït sobre les restes 
d’un palau medieval. Una oportunitat 
per conèixer els inicis modernistes de 
l’arquitecte. L’entrada anirà a càrrec 
dels participants.

VISITA A LES REIALS 
ACADÈMIES DE MEDICINA I DE 
FARMÀCIA

Dissabte 29 de febrer
Professora: Laura Sancliment
Visitarem la Reial Acadèmia de Medi-
cina i la de Farmàcia per descobrir el 
naixement de la medicina a la nostra 
ciutat. Veurem els espais que es fe-
ien servir per aprendre cirurgia o les 
sales on es preparaven els medica-
ments. L’entrada anirà a càrrec dels 
participants.

ORÍGENS DELS ESPAIS 
TEATRALS DE LA CIUTAT DE 
BARCELONA

Dissabte 7 de març
Professora: Judith Soler 
Des del segle XVI Barcelona disposa 
d’espais teatrals. Farem un repàs per 
la història del nostre teatre, imaginant 
el que va ser i veient el que encara 
és i serà. Coneixerem el primer tea-
tre,  farem un recorregut pels temps 
d’en Pitarra o Guimerà i parlarem de 
la Rambla, el Paral·lel i la Gran Via, 
entre d’altres.

EL CARRER DE LES CAMÈLIES

Dissabte 14 de març
Professora: Maria Nunes
El carrer de les Camèlies és el títol 
d’una de les novel·les de Mercè Rodo-
reda. Escrita a l’exili, significa un esforç 
de comprensió de la nova ciutat de Bar-
celona, així com una mirada poc com-
plaent sobre la postguerra. Passejarem 
pel Guinardó, un territori real i literari, 
que comparteix amb obres de Juan 
Marsé com Últimas tardes con Teresa 
i altres relats. 

DESCOBRINT EL REIAL 
MONESTIR DE SANT CUGAT

Dissabte 21 de març
Professora: Carolina Chifoni
Farem un recorregut històric per l’antic 
conjunt benedictí del Reial Monestir de 
Sant Cugat, construït a cavall entre el 
romànic i el gòtic. Visitarem l’església, 
el claustre i el museu recuperant la 
història i els diferents usos del conjunt  
monàstic fins arribar als nostres dies.

ELS SECRETS DE LA VILA 
VELLA DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 

Dissabte 21 de març 
Professor: Oleguer Biete
Descobrirem l’interessant passat que 
s’amaga pels carrers de la Vila Vella 
de l’Hospitalet, on trobarem antigues 
masies, una torre de guaita i el carrer 
Xipreret amb corralons i safaretjos ve-
ïnals. Respirarem l’encant de poble 
d’aquesta ciutat i desvelarem alguns 
dels seus secrets.

ITINERARIS DE NATURA

És recomanable tenir un mínim de con-
dició física i anar equipat amb el materi-
al i el calçat adient. 

ELS CAMINS DE L’AIGUA DE 
COLLSEROLA 

Dissabte 22 de febrer, de 10 a 13 h
Professorat: Ecoitineraria Barcelona
Farem un recorregut circular seguint el 
camí que uneix les tres fonts naturals 
que alimenten el pantà de Vallvidrera. 
Experimentarem la diversitat de bos-
cos i paisatges modelats per l’activitat 
humana, en un recorregut que reuneix 
una mostra representativa dels valors 
patrimonials i ambientals de Collserola. 
Dificultat baixa. 

ESPAI NATURAL I RURAL DE 
GALLECS

Dissabte 7 de març, de 10 a 13 h
Professor: Miquel Carandell
Envoltat de ciutats i zones industrials, 
l’espai natural i rural de Gallecs es man-
té com un oasi de natura gràcies a la 
lluita veïnal per preservar aquest indret. 
Recorrerem els seus camins per veure 
camps, boscos, l’església romànica i 
els espais d’aiguamolls. Dificultat baixa.

BIODIVERSITAT A COLLSEROLA: 
INSECTES

Dissabte 28 març, de 10 a 13 h
Professor: Jorge Mederos
Ens acostarem a la diversitat d’artrò-
podes de Collserola a través d’un in-
vestigador que estudia insectes en el 
dosser del bosc. Coneixerem les eines 
i paranys que utilitza i els resultats ob-
tinguts després de 10 anys del projecte 
“Biodiversitat Insecta Collserola”. Pas-
sarem per l’Estació Biològica del parc 
per a finalitzar en les parcel·les instal-
lades als arbrers del projecte. Dificultat 
mitjana. No recomanada a persones 
que pateixen vertigen. 
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ADREÇA HORARI DEL CENTRE

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

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

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

MAPA

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem 
que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments, 
locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió 
de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. Podeu exercitar els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: 
Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret RGPD.

L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Lúdic 3 S.C.C.L i el seu delegat 
de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Lúdic 3 S.C.C.L c. Diputació 185, 
pral. 1a. 08011 de Barcelona. ludic3@ludic3.cat.

Districte de
l’Eixample
facebook.com/casaelizalde


