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HISTÒRIA I ACTUALITAT

ENTENDRE EL MÓN AVUI
(DEBATS D’ACTUALITAT)

ACTUALITAT

Dimarts de 18 a 19.30 h (8 sess. inici 21
abr.) Preu: 62€
Professor: Jordi Corominas

INTRODUCCIÓ A LES
RELACIONS INTERNACIONALS:
DINÀMIQUES DEL MÓN ACTUAL
Dimarts de 19.30 a 21 h (8 sess. inici 21
abr.) Preu: 62€
Professor: Just Castillo

Quins són els principals reptes als
quals s’enfronta el món d’avui en dia?
Ens trobem davant d’un món cada cop
més inestable? Amb classes dinàmiques i participatives analitzarem alguns dels casos de conflicte i de cooperació més rellevants de les relacions
internacionals actuals.

POLÍTICA DE TOTS COLORS: LES
CLAUS DE L’ACTUALITAT
Dijous de 19.30 a 21 h (8 sess. inici 23
abr.) Preu: 62€
Professor: Xaiver Torrens

Què aportarà la campanya de les eleccions catalanes? Com es fa la prevenció de la radicalització? Buscarem respostes a aquestes i d’altres preguntes,
amb un llenguatge didàctic i de la mà
d’un professor de la Universitat de Barcelona que col·labora habitualment a
TV3 i a d’altres mitjans de comunicació
nacionals i internacionals.

DE TRUMP A MACRON:
HIPERLIDERATGE I POLÍTICA
CONTEMPORÀNIA
N
Dimarts de 18.30 a 20 h (8 sess. inici 21
abr.) Preu: 62€
Professor: Albert Balada

Les polítiques de Trump als Estats
Units i Macron a França suposen una
inflexió global que transcendeix les
pròpies institucions. Analitzarem els
dos perfils, els models que representen, l’evolució dels processos de primàries i caucus als Estats Units i l’efecte de les eleccions locals i la crisi de les
jubilacions a França.

ISRAEL I PALESTINA: CENT ANYS
DE CONFLICTE
N
Dimecres de 19.30 a 21 h (8 sess. inici 22
abr.) Preu: 62€
Professora: Rockayah Navarro

El pla de pau proposat per Trump per
al Pròxim Orient no deixa pràcticament
possibilitat per a la creació d’un Estat
palestí. Com s’ha arribat a aquesta
situació? Per què no arriba la pau a
Terra Santa? Aquest conflicte s’aborda sovint des dels mitjans de forma
maniquea, amb l’existència de bons i
dolents, basant-se en els fets més recents. Però la realitat històrica i l’inici
veritable del conflicte arrenca el 1920.
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Estarem atents a l’actualitat més immediata per mirar d’entendre el món
que ens envolta. Des de l’arribada de
la crisi econòmica el món actual és un
teixit ple d’incerteses molt difícil d’entendre. Intentarem comprendre’l una
mica analitzant aspectes concrets com
les problemàtiques d’Orient Mitjà, les
derives populistes o els punts calents
del planeta, entre d’altres qüestions.

ACTUALITAT ECONÒMICA:
L’ALTRA CARA DE LA MONEDA
Dilluns de 18 a 19.30 h (8 sess. inici 20
abr.) Preu: 62€
Professor: Oscar Ramírez

Quin impacte tindran les eleccions
americanes sobre els mercats? És
veritat que el Big Data i la IA són els
míssils nuclears d’una nova guerra freda? A través de l’actualitat econòmica
aprendrem, de forma amena, conceptes econòmics i financers que ens ajudaran a sobreviure en el món actual.

GRANS CULTURES DE
L’ANTIGUITAT: MESOPOTÀMIA,
LA TERRA ENTRE DOS RIUS
Dimecres de 18.30 a 20 h (8 sess. inici 22
abr.) Preu: 62€
Professora: Marisa Sánchez

Explicarem l’evolució de l’art mesopotàmic, des dels sumeris, passant pels
accadis, els neosumeris i els babilonis. Parlarem de l’art assiri i de la seva
evolució en el temps i l’espai. Descobrirem, entre els rius Tigris i Èufrates,
regions de gran interès econòmic i estratègic on es desenvoluparen cultures
que ens han deixat aportacions artístiques molt valuoses.

CERCANT LES PETJADES DEL
PASSAT: GRANS JACIMENTS
ARQUEOLÒGICS A CATALUNYA

N

Dimecres de 17 a 18.30 h (8 sess. inici 22
abr.) Preu: 62€
Professor: Alessandro Ravotto

EL DRET A L’ABAST DE TOTHOM:
RECURSOS JURÍDICS

Catalunya és un territori ric en jaciments arqueològics, a través dels quals
podrem interpretar la història. Analitzarem exemples com el de la Draga a Banyoles, el Tossal de les Tenalles al Pla
d’Urgell o el de Iesso a Guissona amb
especial referència a l’època ibèrica,
romana i alt medieval. Completarem el
contingut amb sortides pràctiques a la
Barcelona romana.

Dimecres de 20 a 21.30 h (8 sess. inici 22
abr.) Preu: 62€
Professorat de l’Advocacia jove de
l’ICAB

INTRODUCCIÓ AL JUDAISME:
HISTÒRIA, CREENCES I
CONCEPTES
N

Com planifico la meva successió? Custòdia compartida o custòdia exclusiva?
Resoldrem tots els dubte jurídics del
dia a dia de forma pràctica, dinàmica
i divertida. Analitzarem casos reals
d’acomiadaments, jubilacions, consum, protecció de dades... per trencar
mites i prendre millors decisions a la
nostre vida personal i professional.
HISTÒRIA

CARTOGRAFIA, HISTÒRIA
I EVOLUCIÓ DE LA IMATGE
DEL MÓN: DE PTOLOMEU A
L’ACTUALITAT

N

Dimecres de 18 a 19.30 h (8 sess. inici 22
abr.) Preu: 62€
Professorat del GEHC de la UB

T’apassionen els mapes? Vols saber
com ha evolucionat al llarg de la història el coneixement del planeta i la manera de representar-lo? Ens aproparem
als primers mapes coneguts de la Grècia clàssica, als mapamundis circulars
propis del món medieval, veurem com
ha estat la descoberta de noves terres
a partir de la cartografia així com les
aportacions d’erudits, viatgers i navegants fins arribar a l’actualitat. Com a
guia, visitarem l’exposició Ecumene a
l’Arxiu de la Corona d’Aragó.

Dilluns d’11.30 a 13 h (8 sess. inici 20
abr.) Preu: 62€
Professora: Laura Benguerel

Un recorregut pels conceptes més
importants de la religió jueva: les creences, la Torà, el Talmud, Kosher i
Kashrut, Pesah… per després veure’ls
reflectits en moltes representacions al
llarg de la història de l’art. I és que el
jaudaisme, que tan a prop tenim i tan
poc coneixem, és més que una religió,
una manera de viure que impregna tots
els àmbits de la seva realitat: l’alimentació, les festes, els rituals i els costums.

HISTÒRIA MEDIEVAL A PARTIR
DE LES OBRES: DE BEOWULF AL
MATRIMONI ARNOLFINI
N

Dijous de 17 a 18.30 h (8 sess. inici 23
abr.) Preu: 62€
Professor: Alberto Reche

Ens aproximarem a la història cultural
medieval a través de vuit grans obres
literàries i artístiques: un text èpic anglosaxó, la construcció d’una catedral
gòtica, la literatura cortesana o el retrat
d’un matrimoni flamenc. Les analitzarem per tal d’entendre el context en
què van ser creades.

LA HISTÒRIA D’EUROPA A
TRAVÉS DE LA LITERATURA
Dimarts de 17 a 18.30 h (8 sess. inici 21
abr.) Preu: 62€
Professor: Alberto Reche

La literatura és una de les formes d’expressió més potents de les problemàtiques històriques. A través d’ella es
copsen les preocupacions, els interessos i els grans temes de la cultura, la
política o el pensament de cada època.
A través de grans obres com El Príncep de Maquiavel, El Quixot o El roig i
el negre d’Stendhal contextualitzarem
els esdeveniments més importants de
l’època moderna.

GRANS PERSONATGES DEL
RENAIXEMENT

N

Dilluns de 10 a 11.30 h (8 sess. inici 20
abr.) Preu: 62€
Professora: Laura Benguerel

Seleccionarem personatges fascinants que han marcat el transcurs
de l’època del Renaixement, els Medici, Brunelleschi, Botticelli...L’excusa
per endinsar-nos en la seva vida ens
servirà per entendre processos històrics d’una manera molt més amena i
profunda que si els analitzéssim d’una
forma tradicional.

CATALUNYA A L’ÈPOCA
MODERNA

N

Dimarts de 19.30 a 21 h (8 sess. inici 21
abr.) Preu: 62€
Professor: Jorge Pisa

Amb l’inici de l’edat moderna, Catalunya s’integra a la Monarquia Hispànica
a través de la unió matrimonial dels reis
catòlics. L’encabiment en el sí de la primera potència mundial no serà fàcil i
acabarà provocant l’enfrontament a la
guerra dels Segadors i, posteriorment,
la participació a la guerra de Successió.

HISTÒRIA DEL COLONIALISME:
LA PESADA CÀRREGA DE
L’HOME BLANC
N

Dilluns de 20 a 21.30 h (8 sess. inici 20
abr.) Preu: 62€
Professor: Octavi Mallorquí

Avançarem en la incursió en el colonialisme tot viatjant a diferents racons del
món i parlant de casos poc coneguts
com els guanches canaris, la revolta de
Tupac Amaru o la situació dels inuits
groenlandesos. També veurem casos
coneguts com la tragèdia dels nadius
nord-americans, les accions de la Legió estrangera francesa o la presència
internacional a la Xina durant segles.

HISTÒRIA DE BARCELONA:
DE LES BULLANGUES A
L’EXPOSICIÓ UNIVERSAL
(1835-1888)

N

Dijous de 10 a 11.30 h (8 sess. inici 23
abr.) Preu: 62€
Professor: Jordi Corominas

Ens situem al segle XIX, una època
convulsa i decisiva per la ciutat convertida en catalitzadora de les aspiracions
entre Catalunya i Espanya. Assistirem
a cremes de convents, enderrocament
de muralles, sorgiment d’idees renova5

dores com l’anarquisme i el catalanisme o el gran instant simbòlic de l’Exposició Universal de 1888. Serà en aquest
moment quan l’Eixample comença a
prendre forma i el món finalment mirarà
a Barcelona amb veritable interès.

HISTÒRIA DE FRANÇA: DE
LA I GUERRA MUNDIAL AL
MAIG DEL 68

N

Dimecres de 16.30 a 18 h (8 sess. inici 22
abr.) Preu: 62€
Professor: Daniel Roig

Amb l’esclat de la I Guerra Mundial
França entraria en un període convuls
però també apassionant que acabaria
culminant el 1944 amb l’alliberament
del país després de l’ocupació alemanya. Fou a partir de les seves cendres
que naixeria una nova França, amb
un imperi colonial en descomposició,
i una dura guerra a Algèria, però que
continuaria mantenint un gran dinamisme sòcio-cultural fins el mateix Maig
del 68.

TOTALITARISMES I POPULISMES
AL LLARG DE LA HISTÒRIA: EL
COMUNISME
N

Dijous d’11.30 a 13 h (8 sess. inici 23
abr.) Preu: 62€
Professor: Jordi Corominas

Repassarem l’aparició del comunisme
des de la seva formació teòrica al segle
XIX amb els textos de Marx i Engels, el
sorgiment de la classe obrera amb la
Revolució Industrial fins a la posada en
pràctica en països com la Unió Soviètica, la Xina, Cuba i les seves vessants
europees. Acabarem el recorregut analitzant la crisi del sistema i el sentit de la
seva existència al nostre segle.

ITÀLIA CONTEMPORÀNIA: LA
CARA FOSCA DE LA HISTÒRIA
RECENT
N

Dilluns de 18.30 a 20 h (8 sess. inici 20
abr.) Preu: 62€
Professor: Alberto Pellegrini

Coneixerem els episodis més misteriosos i foscos de la recent història italiana
que van condicionar el desenvolupament del país. La presència de potents
màfies, les intrigues de lògies secretes,
els atemptats, els assassinats polítics,
el terrorisme i els complots internacionals configuren un quadre pertorbador
que resulta ignorat pel públic no italià, i
que val la pena ser estudiat.

LÍDERS PACIFISTES QUE HAN
CANVIAT EL MÓN
Dijous de 18 a 19.30 h (8 sess. inici 23
abr.) Preu: 62€
Professor: Xavier Garí

Diuen que el món del segle XX ha estat
el més sanguinari de la història, però
no sabem que també ha estat el segle
de la pau, de la lluita pacifista, de l’expansió dels moviments pacifistes i dels
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seus líders que han influït en decisions,
moviments i accions. En aquesta edició tractarem Tolstoi, Einstein, Arendt i
Mandela.

PASSEJADES PER BARCELONA
Dijous de 17.30 a 19.30 h (8 sess. inici 30
abr.) Preu: 82,67€
Professor: Jordi Corominas

Passejarem per racons de Barcelona
sorprenents i que normalment queden
fora dels circuits turístics. Descobrirem
la bellesa oculta del carrer Aragó, pujarem fins a Sant Genís dels Agudells,
transitarem per Can Baró, voltarem
pels passatges de l’Hospital de Sant
Pau i ens sorprendrem amb el luxe present al Tibidado i al Palau Reial.

RACONS DE BARCELONA: MÉS
ENLLÀ DE LA CIUTAT
N

Dimarts de 17 a 19 h. Inici 28 abr.
Dimecres de 10.30 a 12.30 h. Inici 29 abr.
8 sess. Preu: 82,67€
Professor: Oleguer Biete

ment. Examinarem textos de Rüdiger
Safranski, Irvin Yalom, Susan Haack o
Emilio Lledó, entre d’altres.

JO SOC JO O SOC NOSALTRES?
FILOSOFIA POLÍTICA, MORAL I
ECONÒMICA
N
Dimecres de 10 a 11.30 h (8 sess. inici 22
abr.) Preu: 62€
Professor: Alfonso García

Què és una societat justa? Ha de prioritzar a l’individu o la col·lectivitat? Quina relació s’ha d’establir entre l’ètica i la
política? Quina és la millor forma de govern? Amb l’ajuda d’Aristòtil, Hobbes,
Rousseau, Kropotkin, Adam Smith,
Isaiah Berlin o John Rawls abordarem
els grans temes de la filosofia política,
moral i econòmica.

FILOSOFIA POLÍTICA A TRAVÉS
DELS TEXTOS LITERARIS
Dimarts de 10.30 a 12 h (8 sess. inici 21
abr.) Preu: 62€
Professora: Núria Estrach

ART

OBRES MESTRES DE L’ART
EGIPCI: DE LA DINASTIA XXI A
L’EGIPTE GRECOROMÀ
N

Dimarts de 16.30 a 18 h (8 sess. inici 21
abr.) Preu: 62€
Professora: Núria Torras

Analitzarem escultures, pintures i relleus cabdals de l’antic Egipte que
complementarem amb l’estudi i traducció d’una selecció d’inscripcions
monumentals. Veurem com es va fer
palesa la interacció entre cultures a la
conca mediterrània durant el primer
mil·lenni abans de la nostra era i en
època imperial. Comprendrem aquest
patrimoni artístic en el context històric
en que es va gestar.

L’ART DE L’ANTIGA GRÈCIA
Divendres de 17 a 18.30 h (8 sess. inici
24 abr.) Preu: 62€
Professora: Laura Benguerel

Per primera vegada, sortirem de Barcelona i ens deixarem sorprendre pels
secrets que amaguen ciutats veïnes
com Cornellà, St. Joan Despí, Badalona, Esplugues, L’Hospitalet i St. Boi de
Llobregat, entre d’altres. Coneixerem
la seva interessant història i un patrimoni cultural sovint desconegut.

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

ART I PENSAMENT

FILOSOFIA I MORAL: ÈTICA,
BIOÈTICA I NEUROÈTICA

FILOSOFIA

Dilluns de 18.30 a 20 h (8 sess. inici 20
abr.) Preu: 62€
Professor: Francis García

Dilluns de 17 a 18.30 h (8 sess. inici 20
abr.) Preu: 62€
Professora: Carmina Vivas

No sempre ha estat fàcil parlar de moral i ètica. Ens remetrem als plantejaments clàssics de Plató, Stuart Mill,
Kant entre d’altres, a corrents com
l’utilitarisme i la deontologia i a les fonamentacions ètiques que proposa la
neurociència per endinsar-nos en temes com la bioètica i la neuroètica. I és
que, a les portes del posthumanisme,
cal reflexionar sobre el paper de la moral i l’ètica a societats on fins i tot les
màquines hauran de programar-se per
prendre decisions pràctiques.

Al segle V va desaparèixer l’Imperi
romà d’Occident però l’Imperi d’Orient va perviure utilitzant l’herència de
l’època romana, la llengua grega i la
religió cristiana. La seva capital, Bizanci, fou la ciutat més rica i culta fins el
s. XV. Estudiarem el seu art, l’arquitectura, el mosaic, les icones, les tècniques i els materials emprats i la influència que exercí en l’art de l’edat mitjana.

EL CAMÍ FILOSÒFIC: UNA
MANERA DIFERENT DE MIRAR
(-NOS)
Dijous de 17 a 19 h (7 sess. inici 7 maig)
Preu: 72,33€
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 al voltant de
problemàtiques actuals i sobre temes
com el feminisme, l’ecofilosofia, el capitalisme o la cura d’un mateix, entre d’altres. Perseguirem l’objectiu de trobar
respostes que ens permetin contactar
amb l’estil de vida filosòfic i apropar-nos
a la felicitat entesa filosòficament.

LLEGIR FILOSOFIA: LES
PRINCIPALS OBRES DEL
PENSAMENT
Dilluns de 17 a 18.30 h (8 sess. inici 20
abr.) Preu: 62€
Professor: Joan Méndez

Aportarem les claus necessàries per
poder llegir i interpretar amb un millor
aprofitament algunes de les obres més
significatives de la història del pensa-

N

CULTIVANT EL PENSAMENT
CRÍTIC: CLAUS PER
DESENVOLUPAR LA
INTEL·LIGÈNCIA FILOSÒFICA
Dijous de 18 a 19.30 h (8 sess. inici 23
abr.) Preu: 62€
Professor: Joan Méndez

Revisarem qüestions filosòfiques tant
clàssiques com modernes per saber
de quina manera ens poden ajudar a
pensar els principals problemes contemporanis. Veurem una actualització
del mite de la caverna, per a què serveixen els dilemes morals o què se’n
deriva de l’anomenada “teoria sueca
de l’amor”.

Un recorregut per la Grècia antiga, des
de les civilitzacions pre-hel·lèniques de
l’Egeu (Creta i Micenes), fins les grans
etapes de l’evolució de l’art: l’època
arcaica, el moment clàssic i l’època
hel·lenística. Les formes harmòniques
i la mesura de l’home de l’art grec establiran les bases de la plàstica del món
occidental.

MÀGIA I COLOR DE L’ART
BIZANTÍ

N

LA BARCELONA DELS ÀUSTRIES
Dimecres de 17 a 19 h (8 sess. inici 29
abr.) Preu: 82,67€
Professora: Alba Vendrell

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

EL ROMANTICISME: UN NOU
SENTIMENT ARTÍSTIC
Divendres de 18.30 a 20 h (8 sess. inici
24 abr.) Preu: 62€
Professora: Laura Benguerel

Turner, Delacroix i Friedrich, entre d’al7

tres, ens endinsaran en un moment
pictòric que s’oposa al caràcter encotillat de la pintura acadèmica, trencant
les seves regles compositives i omplint
les obres amb una pinzellada lliure i
plena d’expressivitat.

ART I REVOLUCIÓ

N

Dijous de 19.30 a 21 h (8 sess. inici 30
abr.) Preu: 62€
Professor: Marcos Yáñez

El s.XIX significa una ruptura amb la
tradició establerta anteriorment. Va ser
testimoni del naixement i la mort de les
filosofies idealistes i de les revolucions
polítiques, així com de la consolidació
de la modernitat. Al món de l’art és el
segle del viatge a l’infinit, quan el subjecte i els seus estats anímics o la seva
visió del món s’introdueixen en l’obra
d’art per crear una nova visió de l’ésser
humà i de la pràctica artística. Goya,
Delacroix, els romàntics o Manet seran
part fonamental d’aquest viatge.

MÉS ENLLÀ DEL QUADRAT D’OR:
ELS ALTRES MODERNISMES N

Dijous de 10 a 12 (8 sess. inici 30 abr.)
Preu: 82,67€
Professora: Alba Vendrell

El modernisme és el gran estil artístic
de la Catalunya de 1900; un moviment
també ideològic que posiciona Barcelona en l’avantguarda de l’Europa del
moment i que va més enllà dels tres
grans arquitectes (Puig i Cadafalch,
Gaudí i Domènech i Montaner). Ens
aproparem a altres artistes i moviments dins de la pròpia corrent.

EL SEGLE DE DUCHAMP O DE
COM ACABAR PER SEMPRE MÉS
AMB L’ART
N

Dimarts de 18 a 19.30 h (8 sess. inici 21
abr.) Preu: 62€
Professor: Eduard Cairol

La figura que domina l’art del segle XX
és, sens dubte, Marcel Duchamp. Quan
el 1917 l’artista francès va presentar la
‘Fountain’, un urinari de gres blanc, a
una exposició d’art d’avantguarda de
Nova York, totes les idees anteriors de
l’art i de l’artista van caure de sobte i va
quedar inaugurat l’art contemporani.

QÜESTIONS I TENDÈNCIES DE
L’ART ACTUAL
N

Dimarts de 10 a 11.30 h (8 sess. inici 21
abr.) Preu: 62€
Professor: Marcos Yáñez

Com podem definir el període històric
en què vivim? Què és l’art i quin és el
paper social de l’artista? Respondre a
aquestes qüestions exigeix una profunda reflexió sobre la societat del
capitalisme tardà després de la guerra
freda, així com una anàlisi del mercat
de l’art i dels museus i institucions que
el promocionen. Analitzarem els textos
i les obres dels pensadors i artistes
més importants del moment.
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PRESÈNCIES OCULTES EN
LA HISTÒRIA DE L’ART: LES
ARTISTES OBLIDADES
Dimecres de 12 a 13.30 h (8 sess. inici 22
abr.) Preu: 62€
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 Rosalba Carriera, Elisabeth Vigeé Lebrun, Rose Bonheur o
Camille Claudel, van ser excloses dels
manuals d’història de l’art. Descobrirem grans retratistes de cort, escultores de cambra o pintores religioses,
entre d’altres.

TOT EL QUE NO SABEM DE LES
GRANS OBRES D’ART
Dimarts de 16.30 a 18 h (8 sess. inici 21
abr.) Preu: 62€
Professora: Carmina Vivas

Gaudirem d’una selecció de grans
obres de l’art occidental. Analitzarem
a fons escultures, pintures i l’arquitectura com el Sant Sopar de Leonardo,
Les filoses de Velázquez, o El segrest
de Proserpina de Bernini entre d’altres. Estudiarem 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 (8 sess. inici 22
abr.) Preu: 62€
Professora: Mariona Millà

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

VIATGI A LES PROPERES
EXPOSICIONS
Dimarts de 10 a 12 h. Inici 21 abr.
Dimecres de 10 a 12 h. Inici 22 abr.
Divendres de 10 a 12 h. Inici 24 abr.
Divendres de 17 a 19 h. Inici 24 abr
Professora: Pilar Rueda
Dimarts de 17 a 19 h. Inici 28 abr.
Professora: Maria Vallverdú
Dimecres de 17 a 19 h. Inici 29 abr.
Professora: Cèlia Segovia
Dimarts d’11 a 13 h. Inici 28 abr.
Dijous de 10 a 12 h. Inici 30 abr.
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 20 h (6 sess. inici 4 maig)
Preu: 62€
Professor: Josep Pedrals

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

LES GRANS NOVEL·LES DE TOTS
ELS TEMPS
Dimarts de 10.30 a 12.30 h (7 sess. inici
21 abr.) Preu: 72,33€
Professor: Francesco Luti

Analitzarem i comentarem algunes de
les millors novel·les de la literatura universal per gaudir del plaer de la lectura,
compartir les emocions que desperten
i descobrir els recursos narratius i el
context que les sustenten.

LITERATURA MODERNA
I CONTEMPORÀNIA: LES
NOVEL·LES IMPRESCINDIBLES
Dimarts de 18 a 19.30 h (8 sess. inici 21
abr.) Preu: 62€
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 contemporània com Locus Solus de
Raymond Roussel, Matadero Cinco
de Kurt Vonnegut, El mal de Montano
d’Enrique Vila-Matas, 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
Dijous de 18 a 19.30 h (8 sess. inici 23
abr.) Preu: 62€
Professora: M. Lluïsa Gasulla

T’agrada el teatre i vols estar al dia de
la programació? Compartirem l’afició
i gaudirem en profunditat de la cartellera teatral de Barcelona. Llegirem,
analitzarem i comentarem algunes de
les obres que es programin al llarg del
trimestre i les anirem a veure en grup
fora de l’horari del curs. Les entrades
aniran a càrrec dels participants.

EL CINEMA DE CULTE:
TRENCANT ESQUEMES A LA
GRAN PANTALLA

N

Dimarts de 18.30 a 20 h (8 sess. inici 21
abr.) Preu: 62€
Professora: Judith Vives

Les pel·lícules de culte no responen a
criteris ni patrons preestablerts, sinó
que s’hi converteixen gràcies a la reacció i la passió del públic que les reivindica. Repassarem el concepte en
algunes de les pel·lícules més populars
i recordades de la història com The
Rocky Horror picture show, El club de
la lucha, Regreso al futuro, Star Wars o
Amanece que no es poco.

GRANS DIRECTORS DEL
CINEMA NORD-AMERICÀ: DE
CAPRA A MINELLI
N
Dijous d’11.30 a 13 h (8 sess. inici 23
abr.) Preu: 62€
Professor: Enric Ros

Ens aproximarem a alguns dels grans
directors que van contribuir a sedimentar l’estil de l’anomenat classicisme cinematogràfic i també a aquells que van
desafiar els codis morals de l’època i
del mateix “somni americà”. Gaudirem
dels melodrames foragitats de Josef
von Sternberg i Erich von Stroheim, de
les joies de directors a reivindicar com
Lewis Milestone i Frank Borzage, i de
les obres mestres en diversos gèneres
de grans cineastes com Raoul Walsh o
Frank Capra.

OBRES MESTRES DE LA
HISTÒRIA DEL CINEMA
Dilluns de 19.30 a 21 h (8 sess. inici 20
abr.) Preu: 62€
Professora: M. Rosa Guiérrez

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 (8 sess. inici 22
abr.) Preu: 62€
Professor: Enric Ros

Recorrerem alguns dels grans moments de la història del cinema, debatent i analitzant l’estil, el llenguatge
cinematogràfic, els significats ocults
i l’ús de símbols i icones de diferents
autors i moviments, des dels temps de
Griffith al cinema d’avui. Donarem espai a produccions de països, èpoques i
gèneres ben diversos.

MITES, GRANS MOMENTS I
FORMES DEL CINEMA
Dijous de 18.30 a 20 h (8 sess. inici 23
abr.) Preu: 62€
Professor: Alexis Racionero
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Us convidem a fer una mirada transversal 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 japonès, l’esplendor de la filmografia de Hitchcock,
la tècnica del pla seqüència o la figura
d’ Ingrid Bergman.

ANEM AL CINEMA
Divendres de 20 a 21.30 h (5 sess. inici
24 abr.) Preu: 38,74€
Professora: Judith Vives

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

INTRODUCCIÓ AL LLENGUATGE
MUSICAL: APRÈN A LLEGIR UNA
PARTITURA
Dijous de 16.30 a 18 h (8 sess. inici 23
abr.) Preu: 62€
Professora: Marta Vigo

Tens nocions de lectura musical però
encara has de perfeccionar per poder
entonar una partitura? Guanyarem agilitat a través d’exercicis, jocs i cançons.
Aprendrem a llegir partitures musicals
senzilles amb totes les notes de l’escala musical (sense alteracions).

MÉS LLENGUATGE MUSICAL
Dilluns de 16.30 a 18 h (8 sess. inici 20
abr.) Preu: 62€
Professora: Marta Vigo

Taller adreçat a tothom que és capaç
de llegir una partitura per a cor o veu,
amb ritmes que van de la rodona a la
corxera, però encara no coneix els
conceptes de tonalitat i modalitat i té
dificultat per entonar les notes alterades. Explicarem la diferència entre els
modes major i menor i aprendrem a reconèixer en quina tonalitat està escrita
una partitura i com cantar-la.

APROXIMACIÓ AL MÓN DE LA
MÚSICA
Dijous de 10 a 11.30 h (8 sess. inici 23
abr.) Preu: 62€
Professor: Francesc Conesa

Una panoràmica dels aspectes fonamentals de la música: els estils i períodes històrics, els grans compositors,
les grans obres des de Bach fins a la
música de cinema, passant per les
simfonies de Beethoven o les òperes
de Mozart.
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HISTÒRIA DE LA MÚSICA: DEL
DARRER ROMANTICISME ALS
INICIS DEL SEGLE XX

de grups com Wilco, Arcade Fire, The
White Stripes o Kendrick Lamar.

per què les grans potències econòmiques estan tan interessades a liderar la
segona revolució quàntica.

Dimecres de 20 a 21.30 h (5 sess. inici 22
abr.) Preu: 38,74€
Professor: Joan Vives

CIÈNCIA I NATURA

NEUROCIÈNCIA: EL CERVELL I
ELS SEUS DIMONIS
N

NATURA

Dimecres de 17 a 18.30 h (8 sess. inici 22
abr.) Preu: 62€
Professor: Marc López

En les darreries del segle XIX, la música a Europa es debatia entre el postromanticisme, el verisme literari portat
a l’òpera a Itàlia i la música inspirada
en les arrels populars. L’esclat del segle XX portarà una progressiva llibertat
estètica plena de contrastos que aniran des de l’atonalitat de Schönberg i
el neoclassicisme d’entreguerres, a les
avantguardes sorgides al segle XX.

BEETHOVEN O LA REVOLUCIÓ
FETA MÚSICA
Dilluns de 9.30 a 11 h (8 sess. inici 20
abr.) Preu: 62€
Professor: Joan Martínez

Beethoven, una vegada establert a
Viena, comença una prolífica carrera
com a compositor i intèrpret caracteritzada per la recerca de la pròpia
identitat. La malaltia que marcaria
la resta de la seva vida es comença
a manifestar. Ens centrarem en les
obres que va crear en aquest període.

HISTÒRIA DE L’ÒPERA: LA
PASSIÓ FETA MÚSICA
Dijous de 18.30 a 20 h (8 sess. inici 23
abr.) Preu: 62€
Professor: Joan Martínez

El bel canto és un element destacat de
les òperes del segle XIX. Estudiarem
els antecedents i algunes de les obres
mestres d’aquest període. El repertori
que repassarem inclou Norma de Bellini, Carmen de Georges Bizet o Il barbiere di Siviglia de Rossini. A partir de
l’anàlisi d’aquests treballs obtindrem
les eines necessàries per gaudir de
l’òpera, la gran manifestació creativa i
cultural occidental.

ENTENDRE L’ÒPERA
Dilluns de 20 a 21.30 h (8 sess. inici 20
abr.) Preu: 62€
Professor: Francesc Conesa

Un viatge fascinant per l’òpera a través
d’obres mestres del gènere. Coneixerem les claus per comprendre l’òpera
i gaudir-ne plenament. La selecció inclou algunes de les peces programades a la temporada del Liceu.

ELS MILLORS ÀLBUMS DE LA
HISTÒRIA DEL POP-ROCK
Dimarts de 20 a 21.30 h (8 sess. inici 21
abr.) Preu: 62€
Professor: Àlex Torío

Continuarem el curs a través dels discos
que la crítica i les vendes van posar als
primers llocs de les llistes, des de principis del 2000 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

NATURA I SENDERISME:
PAISATGES DE PRIMAVERA

N

Dissabte de 10 a 13 h (4 sess. inici 25
abr.) Preu: 62€
Professor: Ricard Tormo

A través d’un taller teòric i tres excursions de senderisme a Osona i al
Berguedà, aprendrem a preparar les
nostres sortides, a treure partit de les
noves tecnologies i a gaudir de la natura durant l’estació més exuberant de
l’any. Les sortides no són accessibles
amb transport públic.

Presentarem un recull d’històries i casos mèdics rellevants de pacients que
han presentat certs trastorns de la percepció, realitat o personalitat. En molts
casos conjuntament amb les vivències
d’experiències irreals (possessions,
abduccions, suplantacions, etc). Explicarem i debatrem les explicacions i
coneixements científics que d’aquests
casos se’n deriven. Conèixer aquests
casos ens pot ajudar a entendre com
funciona el cervell i protegir-nos dels
nostres dimonis mentals.

CIÈNCIA

EL CRIM ORGANITZAT: UN
FANTASMA SILENCIAT

ASTRONOMIA I ORIGEN DE
L’UNIVERS

Dijous de 19.30 a 21 h (8 sess. inici 23
abr.) Preu: 62€
Professora: Ariadna Trespaderne

Dilluns de 18.30 a 20 h (8 sess. inici 20
abr.) Preu: 62€
Professor: Marc Boqué

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

EVOLUCIÓ HUMANA: UNA
ESPÈCIE ÚNICA

N

Dilluns d’11 a 12.30 h (8 sess. inici 20
abr.) Preu: 62€
Professora: Cristina Junyent

Els humans som una espècie insòlita
al planeta. Què ens fa diferents de les
altres? Veurem com el cervell desenvolupat i el suport anatòmic ens han
dotat d’un pensament abstracte i una
capacitat de treball fi que ens han permès transformar l’entorn per adaptar-lo
a les nostres necessitats, tot generant
una societat molt complexa que segueix, encara, les lleis de la naturalesa.

FÍSICA QUÀNTICA: DESAFIANT
LA INTUÏCIÓ
N

Dimecres de 18.30 a 20h (8 sess. inici 22
abr.) Preu: 62€
Professors: Anna Sanpera i Carlo
Marconi

Com es pot estar simultàniament a
dos llocs? La física quàntica explica el
comportament de la naturalesa a escala microscòpica i el seu ús ens permet
fer coses que semblen impossibles
com teleportar estats físics, trencar
els sistemes de seguretat de qualsevol
govern o dissenyar materials amb propietats exòtiques. Explicarem els seus
fonaments i implicacions per entendre

N

Diàriament sentim parlar de terrorisme, tràfic de persones, sectes, narcotràfic... Però, què en sabem realment
d’aquests fenòmens? Com actuen, per
què i qui són? Amb aquest taller criminològic ens endinsarem en un món
desconegut que succeeix vora nostra
però que passa desapercebut: el crim
organitzat i el terrorisme.
CREIXEMENT PERSONAL

PSICOLOGIA

SENTIR, PENSAR I ACTUAR:
BUSCANT L’EQUILIBRI

N

Dimarts de 12 a 13.30 h (8 sess. inici 21
abr.) Preu: 62€
Professora: Elena Ramírez

Experimentem molts moments i situacions on l’equilibri entre el que sentim, el
que pensem i la forma en com actuem
resulta complexa, genera malestar i conflictes tant interns com socials. Comprendrem i gestionarem l’equilibri per facilitar
una vida més sana, pacífica i plena.

CONSCIÈNCIA I INTEL·LIGÈNCIA
EMOCIONAL
N
Divendres de 10 a 11.30 h (8 sess. inici
24 abr.) Preu: 62€
Professora: Carme Boo

Veurem com els pensaments determinen el que sentim, condicionen les
nostres actituds i acaben repercutint
en les relacions. Gestionarem les emocions i desenvoluparem l’empatia per
transformar la manera de veure la realitat, ampliar la consciència i fomentar
el benestar.
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NEUROCIÈNCIES: L’AVANTGUARDA
DEL BENESTAR
N

Dimarts de 16.30 a 18 h (8 sess. inici 21
abr.) Preu: 62€
Professora: Carme Boo

Les últimes investigacions en neurociències ens ajuden a aprofitar l’activitat
del nostre cervell, a conèixer els processos mentals i millorar les habilitats
socials. Ens centrarem en la presa de
decisions i resolució de conflictes elevant l’eficàcia i la capacitat resolutiva
per millorar l’autoestima i obtenir millor
benestar i plenitud de vida.

CUIDA’T PER CUIDAR: LA
FELICITAT DE L’INSTANT

N

Dimecres de 10 a 11.30 h (8 sess. inici 22
abr.) Preu: 62€
Professora: Pilar Cases

Qui cuida al cuidador? Abordarem la
gestió emocional que implica una relació d’ajuda, aprendrem tècniques per
actuar i solucionar problemes, prendrem consciència de les nostres necessitats i augmentarem l’autoconfiança per veure la situació d’un altre color.

LA CULPA: DE LA
RESPONSABILITAT A
L’ALLIBERACIÓ

N

Dijous de 10 a 11.30 h (8 sess. inici 23
abr.) Preu: 62€
Professora: Elena Ramírez

La culpa és una emoció més dins la
complexa estructura de l’ésser humà.
Una gestió limitadora genera patiment
i conflictes interns i amb el nostre entorn. Ens alliberarem d’aquesta forma
de sentir i transformarem la culpa en
responsabilitat per sentir-nos millor,
cuidar-nos millor i relacionar-nos millor.

ENEAGRAMA PER A LA VIDA
QUOTIDIANA: LES RELACIONS
PERSONALS
N

Dijous de 20 a 21.30 h (8 sess. inici 23
abr.) Preu: 62€
Professora: Cristina Morales

Les persones som diferents pel que fa
als comportaments, motivacions, pors
i pautes de comunicació. L’eneagrama
organitza les personalitats en nou patrons que condicionen la percepció de
la realitat. Entendrem el nostre eneatip
i la interacció amb els vuit restants per
apropar-nos als altres de manera positiva i ecològica i millorar les relacions
personals.

COMUNICACIÓ NO VIOLENTA: EL
LLENGUATGE DE L’EMPATIA
Dijous de 18.30 a 20 h (8 sess. inici 23
abr.) Preu: 62€
Professora: Lin Pérez-Calvo

Sovint, la nostra manera de parlar i actuar ens allunya de nosaltres mateixos
i de l´altre. Veurem com l’enuig és l’expressió de necessitats no cobertes i
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aprendrem a identificar-les per enriquir
la nostra vida. Ens obrirem a rebre un
no sense exigències, manipulacions ni
culpes i a comunicar-nos de manera
honesta, compassiva i empàtica. Vols
ser feliç o tenir raó?

APROFUNDINT EN ELS MEUS
OBJECTIUS: COACHING PER A
LA VIDA
Dilluns de 20 a 21.30 h (8 sess. inici 20
abr.) Preu: 62€
Professor: Albert Dica

A través d’eines pràctiques de coaching, prendrem consciència de les
nostres creences limitadores per assolir metes en els àmbits personal, social
i laboral. Treballarem a partir de preguntes potents 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 (8 sess. inici 22
abr.) Preu: 62€. Amb suplement
Professora: Judit Mateu

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

HO’OPONOPONO: EINA
ANCESTRAL PER VIURE EN PAU
Dilluns de 19.30 a 21 h (8 sess. inici 20
abr.) Preu: 62€
Professora: Helena Broquetas

Continuarem
practicant
l’esperit
d’Aloha i l’Ho’oponopono, eina ancestral hawaiana per posar pau a problemes i conflictes a nivell físic, emocional, econòmic, espiritual... Treballarem
experiències com l’Ohana, una paraula que fa referència a la família com a
comunitat vinculada per la cooperació o l’afecte. Cal tenir coneixements
bàsics d’Ho’oponopono.

PRACTICA EL MINDFULNESS
PER VIURE PLENAMENT
Dilluns de 20 a 21.30 h (8 sess. inici 20
abr.) Preu: 62€
Professora: Alejandra Sánchez

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

MINDFULNESS I LES RELACIONS
INTERPERSONALS
Divendres de 10 a 11.30 h (8 sess. inici
24 abr.) Preu: 62€
Professora: Lola González

Aprofundirem en els principis de la
pràctica de mindfulness per superar
l’estrès psicosocial i millorar les habilitats comunicatives i establir relacions
de confiança.

MINDFULNESS: LA CURA D’UN
MATEIX
Divendres d’11.30 a 13 h (8 sess. inici 24
abr.) Preu: 62€
Professor: Lola González

A través de la pràctica del mindfulness
desenvoluparem la compassió cap a
nosaltres mateixos per desfer-nos de la
dependència emocional i desenvolupar
l’amor incondicional. Cal tenir coneixements bàsics de mindfulness.
HABILITATS I COMPETÈNCIES

LA MEMÒRIA: UNA CAPACITAT
QUE PODEM MILLORAR
Dilluns de 10 a 11.30 h. Inici 20 abr.
Dimarts de 10 a 11.30 h. Inici 21 abr.
Dimarts de 16.30 a 18 h. Inici 21 abr.
Professora: Isabel Cayuela
Dimecres d’11.30 a 13 h. Inici 22 abr.
Professora: Pilar Cases
8 sess. Preu: 62€

Què és la memòria? Quins tipus de
memòria hi ha? Quins factors poden
influir en la seva davallada? Plantejarem estratègies i pautes fàcils per
mantenir i treballar la nostra capacitat
memorística.

GENEALOGIA I HISTÒRIA
FAMILIAR: UN PAS MÉS

N

Dimarts de 17 a 19 h (8 sess. inici 21 abr.)
Preu: 82,67€
Professor: Manu Valentín

Ampliarem els recursos per reconstruir
el nostre arbre genealògic i història familiar: FamilySearch, centres d’història
familiar, arxius parroquials i civils, hemeroteques digitals... Ens familiaritzarem amb eines informàtiques per a la
gestió i representació d’informació genealògica i donarem resposta a necessitats individuals. Vine i crea el teu arbre!

des i preparades. Parlar és un plaer, en
gaudirem!
SALUT I ACTIVITAT FÍSICA

SALUT

SENTIR-TE BÉ PER A VIURE MILLOR:
LIDERA LA TEVA SALUT
N
Dilluns de 18 a 19.30 h (8 sess. inici 20
abr.) Preu: 62€
Professores: Andrea Moreu i Helena
Subirana

Tenir una vida activa i saludable està
a les teves mans! A través de sessions
teoricopràctiques i debats oberts coneixerem conceptes actuals de sanitat
i aprendrem a tenir una millor cura de
nosaltres. Previndrem el deteriorament
funcional, promourem el benestar
emocional, coneixerem els principals
problemes de salut de la nostra societat, revisarem els hàbits de son i
alimentaris, resoldrem dubtes i desmuntarem mites a través de l’opinió de
professionals experts.

NUTRICIÓ AYURVEDA

N

Dilluns de 17 a 19 h (8 sess. inici 20 abr.)
Preu: 82,67€
Professor: Dr. Vijay Carolin

Segons la medicina tradicional hindú,
cadascun de nosaltres és diferent. Necessitem adaptar l’alimentació i l’estil
de vida per prevenir les malalties i viure
més conscients. Aprendrem receptes i
conceptes de nutrició per aplicar al dia a
dia i sentir-nos més vitals i sans de la mà
d’un doctor Ayurveda originari de l’Índia.

REEDUCACIÓ VISUAL. MÈTODE
BATES
Dijous de 17 a 18.30 h (8 sess. inici 23
abr.) Preu: 62€
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 miopia, hipermetropia, astigmatisme, vista
cansada i estrabisme.
ACTIVITAT FÍSICA

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

TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ I
RESPIRACIÓ

Dijous de 20 a 21.30 h (8 sess. inici 23
abr.) Preu: 62€
Professora: Io Valls

Dimarts de 10.30 a 12 h (9 sess. inici 21
abr.) Preu: 69,74€
Professora: Victòria Soler

Sovint hem de parlar en públic i no
sabem per on començar. Aquest taller pràctic ens ajudarà a millorar la
comunicació interpersonal, l’empatia
i l’assertivitat en la conversa. Practicarem diversos tipus d’interacció i de
presentació oral en públic: improvisa-

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.
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RELAXACIÓ I MEDITACIÓ
Dimecres de 14 a 15 h (9 sess. inici 22
abr.) Preu: 46,50€
Professora: Milagros Martín

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

IOGA I MEDITACIONS GUIADES
Dilluns de 18.30 a 20 h. Inici 20 abr.
Dimecres de 10 a 11.30 h. Inici 22 abr.
9 sess. Preu: 69,74€
Professora: Marién García

Practicarem les bases del Hatha Ioga i
algunes tècniques de meditació guiada, respiració i relaxació conscient per
tal de millorar la nostra salut des d’un
punt de vista energètic i holístic, connectant cos, ment i ànima.

IOGA
Dilluns d’11.30 a 12.45 h.(9 sess. inici 20
abr.) Preu: 58,13€
Dimecres de 15 a 16.30 h. (9 sess. Inici
22 abr.) Preu: 69,74€
Professora: Edel Cases
Divendres de 12 a 13.30 h. ( 8 sess. inici
24 abr.) Preu: 62 €
Professora: Teresa Cortada

El hatha ioga es basa en un conjunt de
tècniques per mantenir la salut i el benestar a nivell físic i psicològic a través
de postures o asanes.

OFFICE IOGA
Dijous de 14 a 15 h (9 sess. inici 23 abr.)
Preu: 46,50€
Professora: Edel Cases

Fes un parèntesi en el teu dia a dia per
sentir-te renovat i amb la ment clara.
Elimina l’estrès, les tensions acumulades, els dolors i les molèsties que apareixen després de moltes hores davant
l’ordinador.

SHAKTI DANCE: EL IOGA DE LA
DANSA
Dimarts de 18.30 a 20 h (9 sess. inici 21
abr.) Preu: 69,74€
Professora: Alejandra Soto

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

TAI-TXÍ
Dilluns de 10 a 11.15 h. Inici 20 abr.
Professora: Mercè Capdevila
Dimecres de 16.30 a 17.45 h. Inici 22 abr.
Professora: Nancy Páez
9 sess. Preu: 58,13€
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El tai-txí és una antiga art marcial xinesa que comporta la pràctica d’exercicis senzills, suaus i relaxants, sincronitzant la respiració amb el moviment i
la concentració.

TXI-KUNG
Dilluns de 15.30 a 16.45 h (9 sess. inici 20
abr.) Preu: 58,13€
Professora: Gianella Legnani

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

PILATES
Dimarts de 14 a 15 h. Inici 21 abr.
Preu: 46,50€
Professora: Carmen Chito
Dijous de 12.30 a 13.45 h. Inici 23 abr.
Preu: 58,13€
Professora: Alexandra Cervera
9 sessions

Un sistema d’exercicis enfocats a
potenciar la flexibilitat del cos, tonificant els músculs, enfortint-los i
estirant-los, per afavorir una bona
postura, més control i la precisió dels
moviments.

IOGUILATES
Dimarts de 12 a 13.30 h (9 sess. inici 21
abr.) Preu: 69,74€
Professora: Lucrecia Guio

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

OSTEOPILATES
Dilluns de 14 a 15 h (9 sess. inici 20 abr.)
Preu: 46,50€
Professor: Miquel Antolín d’Airactive

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

HIPOPILATES
Dimarts de 17 a 18.15 h (9 sess. inici 21
abr.) Preu: 58,13€
Professora: Janine Machado

Combina exercicis actius de gimnàstica hipopressiva amb posicions i tècniques del mètode Pilates per millorar la
postura corporal, els problemes d’esquena i reforçar i reduir el perímetre
abdominal.

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA
Dimecres de 10 a 11.15 h. Inici 22 abr.
Dimecres d’11.30 a 12.45 h. Inici 22 abr.
9 sess. Preu: 58,13
Divendres de 17 a 18.15 h. Inici 24 abr.
8 sess. Preu: 51,67€
Professora: Leticia Cancelo

La gimnàstica abdominal hipopressiva
redueix el perímetre abdominal aportant millores a nivell estètic, postural i
funcional. Treballarem la faixa abdominal tenint cura de l’esquena i prevenint
problemes relacionats amb el sòl pelvià.

ESTIRAMENTS I ESQUENA SANA
Dimarts de 15 a 16.30 h (9 sess. inici 21
abr.) Preu: 69,74€

Professora: Carmen Chito
Farem una sèrie d’exercicis que ens ajudaran a corregir la postura, flexibilitzar
músculs i tendons, aconseguir més harmonia en els moviments i prendre consciència del propi cos i el seu moviment.

MARXA NÒRDICA
Dimarts de 18 a 19.30 h (9 sess. inici 21
abr.) Preu: 69,74€
Professor: Joma Garcia d’Airactive

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

INICIA’T EN L’ART DE L’ESGRIMA
Divendres de 17.30 a 19 h (8 sess. inici 24
abr.) Preu: 62€
Professors de la Federació Catalana
d’Esgrima

Descobreix les bases de l’esgrima, els
seus moviments i desplaçaments i les
accions ofensives i defensives principals. A través de jocs de coordinació i
exercicis de flexibilitat i reacció podrem
arribar a practicar els primers combats.
Millora la teva condició física i les capacitats de coordinació. Nosaltres et facilitem el material, només necessites les
ganes de provar, no perdis l’oportunitat!
EXPRESSIÓ
ESCRIPTURA

L’ART I OFICI DE NARRAR:
ESCRIPTURA CREATIVA I
TÈCNIQUES NARRATIVES
Dimecres de 10.30 a 12 h (8 sess. inici 22
abr.) Preu: 62€
Professora: Raquel Picolo

Vols conèixer els secrets que s’amaguen darrere d’un bon conte o d’una
novel·la apassionant? Com s’escriu
una narració que funciona i enlluerna?
Trobaràs el secret en les tècniques nar-

ratives. Posarem èmfasi en l’espai i el
temps de la narració, en les veus dels
personatges i en l’estructura del relat.

ARGUMENTS CLÀSSICS,
HISTÒRIES CONTEMPORÀNIES:
ESCRIPTURA DE RELATS
N

Dimecres de 18.30 a 20 h (8 sess. inici 22
abr.) Preu: 62€
Professora: Anna Marcet

Què tenen en comú Rapunzel, el Senyor dels Anells i Persèfone? Totes es
construeixen sobre fils argumentals
que han atrapat els lectors durant segles. Seguirem les passes de narracions clàssiques per construir grans
històries contemporànies. Analitzarem
els patrons argumentals d’èxit per entendre i aplicar les eines d’escriptura
que s’hi amaguen.
INTERPRETACIÓ

INTERPRETACIÓ DAVANT LA
CÀMERA

N

Dimecres de 20 a 21.30 h (9 sess. inici 22
abr.) Preu: 69,74€
Professors: Clara Ruiz i Joan Picó

Vols conèixer els codis de l’actuació
cinematogràfica i televisiva i tenir una
primera presa de contacte amb la interpretació davant de càmera? Aprendrem a abordar un guió a través de
petites escenes, descobrirem el nostre
perfil i adquirirem aspectes tècnics.
Vine i descobreix les teves aptituds!

INTERPRETACIÓ TEATRAL
Divendres de 18.30 a 20.30 h (8 sess. inici 24 abr.) Preu: 82,67€
Professora: Júlia Reiffs

A partir de diferents tècniques que ens
permetran jugar i descobrir un gran
ventall de possibilitats i recursos interpretatius, coneixerem més en profunditat el món de l’actor, la creació d’un
personatge i la posada en escena.

TALLER DE TEATRE: EL JOC
TEATRAL
Dijous de 18.30 a 20 h (8 sess. inici 23
abr.) Preu: 62€
Professor: David Franch

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

VEU, TÈCNICA I CANT
Dimecres de 20 a 21.30 h (8 sess. inici 22
abr.) Preu: 62€
Professora: Anna Ruggiero

A través de cançons de diversos es15

tils musicals com el jazz, el blues o les
músiques del món, alliberarem i donarem flexibilitat a la veu, a la vegada que
millorarem la qualitat del so. Gaudeix
cantant en grup!

TALLER DE CANÇÓ
Divendres de 10.30 a 12 h (8 sess. inici
24 abr.) Preu: 62€
Professora: Esther Westermeyer

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

BALLET PER A ADULTS
Dilluns de 17 a 18.30 h (8 sess. inici 20
abr.) Preu: 62€
Professor: Israel Rueda

Vols fer realitat el somni d’infantesa
que vas acabar deixant o mai no vas
començar? Amb classes disteses treballarem els principis bàsics del ballet i
ens ajudarem de tècniques de ioga i pilates per acabar fent petites coreografies. De retruc, millorarem l’elasticitat,
la coordinació, la correcció postural, la
força i la musicalitat.

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 (8 sess. inici
24 abr.) Preu: 62€
Professora: Pinky Shamdasani

El bollywood és una dansa extreta de
les pel·lícules de la indústria cinematogràfica de l’Índia. Prové de la barreja de
les danses tradicionals del país i de les
influències del pop occidental.

DANCEHALL
Dijous de 20 a 21.30 h (8 sess. inici 23
abr.) Preu: 62€
Professora: Esmeralda Sánchez

Gaudiràs de l’essència d’aquest estil de ball, originari de Jamaica, que
es fusiona amb la dansa africana, els
ritmes del Carib i passos de hip hop.
Realitzarem coreografies molt vistoses
i enèrgiques que ens ajudaran a mantenir-nos en forma.
CREATIVITAT
FOTOGRAFIA

DANSA CONTEMPORÀNIA

FOTOGRAFIA AVANÇADA

Dimarts de 20 a 21.30 h (8 sess. inici 21
abr.) Preu: 62€
Professora: Trinidad García

Dimarts d’ 11.30 a 13 h (7 sess. i una sortida. Inici 21 abr.) Preu: 62€
Professor: Ricard Badia

Ens introduirem en aquesta disciplina
basada en la dansa clàssica amb influències 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 (9 sess. inici 23
abr.) Preu: 69,74€
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 (9 sess. inici 23
abr.) Preu: 46,50€
Professor: Gabi Ibáñez

El ball en línia sorgeix de fusionar diferents passos coneguts i senzills
que no requereixen parella. Passarem
una bona estona gaudint de la música country i d’alguns ritmes llatins tot
progressant classe a classe. Anima’t,
ballar és medicina!

BALLS LLATINS SENSE PARELLA
Dimecres d’11.30 a 13 h (8 sess. inici 22
abr.) Preu: 62€
Professor: Jorge Aguilar

Gaudeix dels balls més populars del
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Si has estat autodidacta o tens nocions
bàsiques de fotografia, però necessites
aprofundir en els coneixements tècnics
i pràctics de la càmera, aquest és el
teu taller! La sortida fotogràfica pot no
coincidir amb el dia habitual del taller.

TÈCNIQUES FOTOGRÀFIQUES
Dimarts de 18 a 19.30 h (7 sess. i una
sortida. Inici 21 abr.) Preu: 62€
Professor: Ricard Badia

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

SORTIDES FOTOGRÀFIQUES:
ELS SECRETS DE LA
COMPOSICIÓ
N

Dilluns de 17 a 19 h (2 sessions i 6 sortides. Inici 20 abr.) Preu: 82,67€
Professora: Kati Riquelme

A través de dues classes teòriques i
sis sortides pràctiques treballarem la
composició fotogràfica: l’art de combinar els elements per aconseguir
una imatge harmoniosa i equilibrada.
Comprendrem la relació de l’objecte
amb l’entorn, les proporcions, l’ordre,
la simetria, el punt, la línia i la textura
per obrir la mirada als estímuls visuals i
transmetre el que volem amb la nostra
fotografia.

FOTOGRAFIA CREATIVA I
NARRATIVA VISUAL: EXPOSA
EL TEU TREBALL
N

Dimarts de 19.30 a 21 h (8 sess. inici 21
abr.) Preu: 62€
Professor: Ricard Badia

Vols aprendre a desenvolupar una idea
creativa? Has pensat mai a exposar el
teu treball o a dotar de sentit les teves
seqüències fotogràfiques? Representarem una idea amb un nombre limitat
d’imatges, un títol i una breu sinopsi
per definir una narrativa visual. Aprendrem a fer una correcta selecció de les
imatges i a presentar-les a mostres i
concursos per acabar amb una exposició al juny a La Casa Elizalde.

Posarem en pràctica aquell dibuix més
lliure i directe per captar l’essència del
que tenim al davant, partint sempre
del natural: persones, objectes, espais, moviment... Farem apunts ràpids,
gestuals, per acabar-los amb uns tocs
de color aquarel·lat. El material anirà a
càrrec dels participants.

DIBUIX DEL COS HUMÀ

N

Dimecres de 12 a 14 h (8 sess. inici 22
abr.) Preu: 82,67€. Amb suplement
Professora: Marta Barceló

EXPRESSIÓ PLÀSTICA

Taller pràctic on, des d’un punt de vista
artístic i anatòmic, ens centrarem en el
coneixement del cos humà. Intentarem
copsar tota la força, expressivitat i sensibilitat que es pot trobar en el cos nu.
El suplement és pel model. El material
anirà a càrrec dels participants.

APRÈN A DIBUIXAR

LES 1001 TÈCNIQUES DE
PINTURA

Dimecres de 19 a 21 h. Inici 22 abr.
Professora: Úrsula Uriach
Dijous de 17 a 19 h. Inici 23 abr.
Divendres de 10 a 12 h. Inici 24 abr.
Professora: Helena Basagañas
8 sess. Preu: 82,67€

N

Dilluns d’ 11.30 a 13.30 h (8 sess. inici 20
abr.) Preu: 82,67€
Professor: Joan Gispert

El dibuix és l’element essencial per introduir-se en el món de les arts plàstiques. Treballarem les formes acadèmiques i les diferents tècniques del dibuix.
Ens iniciarem en la representació del
natural amb elements com la llum, l’ombra, el volum i la composició. El material anirà a càrrec dels participants.

Tothom pot aprendre a pintar! Després d’una iniciació al dibuix (esbós i
composició) cadascú triarà la tècnica
pictòrica que prefereixi (oli, aquarel.la,
gouache, pastel, ceres, tintes, tècniques mixtes o collage) i desenvoluparà
el seu propi projecte des del seu nivell
i trajectòria, amb consells personalitzats i propostes encoratjadores. El material anirà a càrrec dels participants.

URBAN SKETCHING

INICIACIÓ A LA PINTURA
ACRÍLICA: TREU-LI PARTIT!

Dimarts de 17.30 a 19.30 h . Inici 21 abr.
Dissabte d’11 a 13 h. Inici 25 abr.
Professor: Shiembcn
8 sess. Preu: 82,67€ Amb suplement

Dimarts d’11.30 a 13.30 h (8 sess. inici 21
abr.) Preu: 82,67€
Professor: Pol Borràs

Treballarem la il·lustració en l’entorn
urbà. Aprendrem a captar allò interessant del nostre voltant, a combinar dibuix amb tipografia, nocions de
color amb aquarel·la i quins materials
ens poden donar més bon resultat. El
suplement és per la llibreta de dibuix.
La resta de material anirà a càrrec dels
participants. Quan la sortida programada sigui en un interior les entrades
les assumiran les persones inscrites al
taller.

LES 1001 TÈCNIQUES DE DIBUIX
Dilluns de 19 a 21 h (8 sess. inici 20 abr.)
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 personalitzats i
propostes encoratjadores gaudirem de
les infinites possibilitats del dibuix. El
material anirà a càrrec dels participants.

DIBUIX RÀPID: APUNTS AL
NATURAL

N

Dimecres de 10 a 12 h (8 sess. inici 22
abr.) Preu: 82,67€
Professora: Marta Barceló

La pintura acrílica s’ha convertit en
un mitjà popular d’expressió plàstica. El secret del seu èxit està en reunir els avantatges de la pintura a l’oli i
l’aquarel·la: s’asseca ràpidament, es
dissol amb aigua, permet corregir errors fàcilment i treballar amb diferents
tècniques i suports. Vine a conèixer tot
un món de possibilitats! El material anirà a càrrec dels participants.

TÈCNIQUES CREATIVES AMB
AQUAREL·LA
Dilluns de 17 a 19 h (8 sess. inici 20 abr.)
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 utilitzar 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 21
abr.) Preu: 82,67€
Professor: Pol Borràs

Aprendrem a mirar i interpretar el
paisatge per traslladar-lo al paper
mitjançant la tècnica de l’aquarel·la,
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combinant tècniques bàsiques i experimentació. Treballarem la composició,
la llum i la creació d’atmosferes. El material anirà a càrrec dels participants.

EXPERIMENTA AMB
L’AQUAREL·LA
Dijous de 10 a 12 h (8 sess. inici 23 abr.)
Preu: 82,67€
Professora: Úrsula Uriach

Aprendrem tots els secrets, possibilitats i estratègies creatives de la tècnica
de pintura a l’aigua per excel·lència.
Crearem composicions, atmosferes i
contrastos en paisatges, natures mortes i també retrats. El material anirà a
càrrec dels participants.

PINTURA JAPONESA. SUMI-E
Dilluns de 9.30 a 11.30 h. Inici 20 abr.
Dimecres de 17 a 19 h. Inici 22 abr.
Professora: Anna M. Llagostera
8 sess. Preu: 82,67€ Amb suplement

El sumi-e es caracteritza pel seu traç
directe i encertat, de no retoc. Aprendrem aquesta tècnica a través de la
modulació del pinzell i les diferents
pinzellades, la preparació de la tinta i
l’aplicació de l’aiguada en color sobre
el paper d’arròs. Gaudirem d’aquest art
que fomenta la concentració i la creativitat a partir dels principis estètics de
la pintura zen.

AQUAREL·LA BOTÀNICA
Dijous de 19 a 21 h (8 sess. inici 23 abr.)
Preu: 82,67€ Amb suplement
Professora: Alejandra Morales

Vine a conèixer el fascinant món de
l’aquarel·la i les aiguades. Aprendràs
tots els trucs i les possibilitats creatives que ens aporta aquesta tècnica
per pintar vegetació. Fins i tot farem les
nostres pròpies aquarel·les. Pinta, relaxa’t i diverteix-te!

CAL·LIGRAFIA I LETTERING:
ESCRIPTURA HUMANISTA

N

Dimarts de 19 a 21 h (8 sess. inici 21 abr.)
Preu: 82,67€
Professor: Javier Porras

Ens fixarem en l’escriptura humanista
del Renaixement italià, veurem el treball
de Bartolomeo Sanvito, Pierantonio Sallando i altres. De forma pràctica, assolirem els coneixements necessaris per
desenvolupar lletres més decoratives,
expressives i personals i acabarem explorarant altres eines i materials. El material anirà a càrrec dels participants.

CREA AMB LES MANS: L’ART DE
LA CERÀMICA
Dissabte de 10.30 a 13 h (4 sess. inici 9
maig) Preu: 51,67€ Amb suplement
Professora: Malena Méndez

Sense necessitat de coneixements
previs aprendràs les tècniques bàsiques per modelar i decorar el fang,
creant les teves pròpies peces personalitzades i úniques. Descobreix el
món de la ceràmica d’una manera fàcil
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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 23 abr.)
Preu: 82,67€
Professora: Roberta Bridda

ses i imaginatives perquè puguis crear
els jardins més originals. Realitzaràs un
planter, un trasplantament y aprendràs
a reconèixer les plantes aromàtiques,
els seus usos i molt més! Aprendràs a
decorar testos i crear el teu propi jardí.

CONVERSA EN FRANCÈS

ART FLORAL

Dilluns de 16.30 a 18 h (8 sess. inici 20
abr.) Preu: 62€
Dimarts de 10 a 11.30 h (8 sess. inici 21
abr.) Preu: 62€
Professor: Olivier Décriaud

Dimarts de 17 a 19 h (4 sess. inici 26
maig) Preu: 41,33€ Amb suplement
Professores: Les marietes paisatgisme

Aprendrem a enquadernar llibres amb
diferents tècniques de cosits i plegats
i descobrirem com fer carpetes i caixes. Treballarem amb tipologies d’enquadernació diferents en cada sessió:
llibres cosits amb tapa dura, desplegables, enquadernació japonesa, copta,
belga, etc. El material anirà a càrrec
dels participants.

Aprèn a realitzar les teves creacions
florals jugant i experimentant amb la
tècnica del macramé. Dona el teu toc
particular i elegant a casa teva realitzant composicions amb fibres naturals,
flors i teixit.

CREA LES TEVES JOIES AMB
RESINA

Dilluns de 17 a 19 h (7 sess. inici 20 abr.)
Preu: 72,33€ Amb suplement
Professora: Noelia Narejo

Dijous de 17 a 19 h (4 sess. inici 7 maig)
Preu: 41,33€ Amb suplement
Professora: Berta Ribalta

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

JOIERIA A LA CERA PERDUDA
Dimecres de 20 a 21.30 h (8 sess. inici 22
abr.) Preu: 62€ Amb suplement
Professora: Brigitte Guerra

COSMÈTICA NATURAL:
PREPARA LA PELL PER A
L’ESTIU

N

Explicarem com tenir cura de la pell
de cara al bon temps i com prevenir
el fotoenvelliment. Parlarem sobre les
radiacions solars i sobre quines matèries vegetals ens ajuden a preparar
la pell quan es troba més exposada a
agents externs. Prepararem un after
sun d’aloe, una mascareta reparadora
de cabell, llet corporal i crema facial
pre-sol, entre d’altres.
IDIOMES

CONVERSA EN ANGLÈS

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

Nivell bàsic – A2 - Elementary

TÈCNIQUES DE COLLAGE: L’ART
DE RETALLAR PAPER
N

Nivell avançat –B2 – Upper intermediate

Dijous de 19 a 21 h (4 sess. inici 7 maig)
Preu: 41,33€ Amb suplement
Professora: Isis Navarro

El collage és una de les disciplines
plàstiques més expressives que existeixen. És crear, jugar, experimentar…
Una oportunitat meravellosa per potenciar la teva creativitat. Experimentaràs
amb diferents tècniques i descobriràs
infinites maneres de crear nous mons
mitjançant la unió d’imatges.

JARDINERIA CREATIVA:
AROMÀTIQUES, SUCULENTES I
ALTRES VARIETATS
N

Dimarts de 17 a 19 h (4 sess. inici 28 abr.)
Preu: 41,33€ Amb suplement
Professores: Les marietes paisatgisme

Combinarem les tècniques més diver-

Dilluns de 10 a 11.30 h. Inici 27 abr.
Dilluns d’11.30 a 13 h. Inici 27 abr
Professora: Henny Canova

Nivell mitjà – B1 - Intermediate
Dimarts de 10 a 11.30 h. Inici 21 abr.
Professor: Mark Santry
Dimecres de 18 a 19.30 h. Inici 22 abr.
Dimecres de 19.30 a 21 h. Inici 22 abr.
Professora: Lilith Wood

Dimarts de 17 a 18.30 h. Inici 21 abr.
Professor: Vincent Bottomley
8 sess. Preu: 62€

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

TEA AND ENGLISH
Divendres de 16 a 17.30 h (8 sess. inici 24
abr.) Preu: 62€ Amb suplement
Professor: Mark Santry

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

Nivell bàsic – A1
Dijous de 10 a 11.30 h (8 sess. inici 23
abr.) Preu: 62€

Nivell mitjà – B1

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

VOYAGES DANS LA CULTURE
FRANÇAISE
Dimarts d’11.30 a 13 h (7 sess. i 1 sortida. Inici 21 abr.) Preu: 62€
Professor: Olivier Décriaud

Compartirem visions sobre les peculiaritats, misteris i enlluernaments de la
cultura francesa. Practicarem la conversa mentre gaudim de la literatura,
el cinema, la música, les tradicions i la
cultura popular. Cal tenir un nivell avançat, B2, de francès. La sortida pot no
coincidir amb l’horari habitual del taller.

ALEMANY BÀSIC
Dijous de 17 a 18.30 h (8 sess. inici 23
abr.) Preu: 62€
Professora: Anuschka Seifert

Repassarem i ampliarem els coneixements bàsics de l’alemany i ens aproparem a la seva cultura. A través de
classes dinàmiques, aprendrem vocabulari i gramàtica per mantenir converses senzilles. Cal tenir coneixements
bàsics d’alemany. El llibre anirà a càrrec dels participants.

PARLIAMO ITALIANO
Dimecres de 16.30 a 18 h. Inici 22 abr.
Professor: Ludovico Longhi
Dijous de 10 a 11.30 h. Inici 23 abr.
Professora: Sarah Caruso
8 sess. Preu: 62€

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

FONAMENTS DE LA CUINA
Dimecres de 10 a 12 h (7 sess. inici 29
abr.) Preu: 72,33€ Amb suplement
Professora: Eugènia Guiscafré

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.
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CUINA RÀPIDA I FÀCIL
Dimarts de 14 a 16 h (7 sess. inici 28 abr.)
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 puguis preparar les teves carmanyoles
per al dia a dia. Una cuina variada i fàcil on coneixerem noves preparacions
i farem ús de la imaginació.

CUINA PER A CONVIDATS
Dijous de 12 a 14 h (7 sess. inici 30 abr.)
Preu: 72,33€ Amb suplement
Professora: Elisabeth Cuevas

Prepararem receptes de fàcil elaboració, però amb un toc sofisticat perquè
puguis sorprendre els teus convidats.
Cuinarem plats que podrem combinar
entre ells per formar un menú i tindrem
cura de la presentació, que serà digna
dels millors restaurants. També aprendrem tècniques bàsiques de la cuina
actual.

CUINA GURMET AMB
PRODUCTES DE TEMPORADA
Dijous de 17 a 19 h (4 sess. inici 30 abr.)
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
permetran descobrir noves textures,
colors i sabors.

CUINA CREATIVA
Dimecres de 12 a 14 h (7 sess. inici 29
abr.) Preu: 72,33€ Amb suplement
Professora: Muntsa Holgado

Aprendrem a cuinar receptes de tota
la vida amb un toc modern i creatiu.
Treballarem amb productes de temporada, d’aquí i d’allà i amb propostes
pensades per a les dates primaverals.
Plats fàcils i saborosos, plats de sempre i sorprenents per assaborir plegats
al voltant de la taula.

CUINA PER SORPRENDRE
Dijous de 17 a 19 h (4 sess. inici 28 maig)
Preu: 41,33€ Amb suplement
Professora: Elisabeth Cuevas

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

RECEPTES AMB TRADICIÓ:
MENÚ D’ESTIU

N

Dilluns de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici 18
maig) Preu: 41,33€ Amb suplement
Professora: Eulàlia Fargas

La cuina de la iaia, la de tota la vida,
ens permet tota una sèrie de possibilitats a la cuina ara que s’acosta la temporada d’estiu, veurem com pot ser
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refrescant i molt versàtil. Prepararem
receptes senzilles i al mateix temps
de grans sabors com un escabetx de
verat, amanida de patata i bacallà, una
altra de llagostins, tomàquets russos,
sopes fredes, un gelat ràpid, entre
d’altres.

CUINA MARINERA
Dimarts de 17 a 19 h (4 sess. inici 26
maig) Preu: 41,33€ Amb suplement
Professora: Elisabeth Cuevas

La cuina mediterrània destaca per les
seves grans receptes marineres. Farem espectaculars sofregits i diferents
fumets que ens serviran per elaborar
receptes de la cuina del mar Mediterrani, com el suquet de peix o els arrossos de marisc. Un taller imprescindible
per als amants de la cuina marinera!

ARROSSOS I FIDEUÀS
Divendres de 18 a 21 h (2 sess. inici 22
maig) Preu: 31€ Amb suplement
Professora: Carmeta 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.

PLANIFICACIÓ DE MENÚS: LA
SALUT AL PLAT
N

Dimarts de 10 a 12 h (7 sess. inici 28 abr.)
Preu: 72,33€ Amb suplement
Professora: Victòria Garcia

Aprendrem a planificar un menú equilibrat tot cuinant receptes senzilles,
originals, increïblement bones i que, a
la vegada, ens proporcionen beneficis
excel·lents per a la salut. Atreveix-te a
descobrir idees, sabors i ingredients que
donaran als teus plats un toc especial.

CUINA VEGANA
Dijous de 14 a 16 h (7 sess. inici 30 abr.)
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 18
maig) Preu: 41,33€ Amb suplement
Professora: Alícia Orellana

Si t’agrada menjar bé però no pots dedicar molt de temps a la cuina, necessites aprendre tècniques per elaborar
plats equilibrats i deliciosos en poc
temps. Fent servir productes de proximitat i temporada podrem preparar autèntiques delícies per al paladar, sense
dedicar-hi més de 15 minuts diaris!

L’ALBERGÍNIA: MIL I UNA
POSSIBILITATS

N

Dimarts de 17 a 19 h (4 sess. inici 28 abr.)
Preu: 41,33€ Amb suplement
Professora: Muntsa Holgado

Descobriràs el bo i millor de l’lalbergínia, tot un món al teu abast! Prepararem receptes originals, de diverses
procedències que faran d’aquesta
hortalissa la joia de la cuina: moussaka, ratatouille, mutàbal, curri, xútnei, en
escabeth, a la parmigiana... Deixa’t sorprendre per aquest vegetal tan versàtil!

CROQUETES ARTESANES
Divendres de 18 a 21 h (2 sess. inici 5
juny) Preu: 31€ Amb suplement
Professora: Carmeta Comas

A qui no li agraden les croquetes? Prepararem les clàssiques de pernil i pollastre 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
croquetes delicioses. Us hi atreviu?

BISTROT DE PRINTEMPS:
CLÀSSICS DE LA CUINA
FRANCESA

N

Dijous de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici 30
abr.) Preu: 41,33€ Amb suplement
Professora: Agnés Dapère

Recuperarem els clàssics del bistrot
francès: receptes ràpides, vistoses i
fàcils que podrem cuinar amb ingredients de temporada. Aprendrem els
secrets per preparar, entre d’altres, un
deliciós cremós d’espàrrecs, un clafoutis amb cireres o sopa de maduixes.

CUINA VIETNAMITA
Dijous de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici 28
maig) Preu: 41,33€ Amb suplement
Professora: Agnés Dapère

La cuina vietnamita es caracteritza
per un receptari de sabors equilibrats
amb ingredients frescos, molt variats
i amb poc greix. Descobrirem alguns
dels plats més típics com el Pho o el
Bun-Cha, ingredients com les herbes
aromàtiques i les diverses formes d’utilitzar l’arròs per preparar plats exòtics i
refrescants.

APERITIUS ORIENTALS: BAOS I
GYOZAS
Divendres de 18 a 21 h (2 sess. inici 8
maig) Preu: 31€ Amb suplement
Professora: Anna Sastre

La cuina japonesa és atractiva pel seu
gust exòtic i, alhora, per ser lleugera i
saludable. Aprendrem a preparar les
diferents varietats de sushi com el
maki, niguiri, chirasi, ura maki, sushi
hawaià.. tot de forma senzilla i pràctica.

POSTRES, DOLÇOS I ALTRES
PLAERS PEL PALADAR
Dijous de 10 a 12 h (7 sess. inici 30 abr.)
Preu: 72,33€ Amb suplement
Professora: Carmeta Comas

Un espai on descobrirem noves propostes pensades per gaudir del bon
temps. Prepararem un autèntic tiramissu, una geleé de 3 xocolates, un
púding cremós de maduixots i xocolata, el brioix per la coca de Sant Joan...
autèntiques delícies que no et deixaran
indiferent.

EL MÓN SENSORIAL DEL CAFÈ:
ELABORACIÓ I TAST
Dimecres de 16.30 a 19 h (4 sess. inici 6
maig) Preu: 51,67€ Amb suplement
Professora: Yvette Vera de Nomad
Coffee

Descobreix tot un món d’aromes i sabors a través del cafè d’especialitat.
Aprèn a diferenciar-lo i apreciar-lo,
què és el que hem de tenir en compte per valorar, comparar i preparar un
bon cafè. Veurem quines varietats hi
ha, com es produeix i quines són les
característiques més destacables. I per
descomptat aprendrem a gaudir d’un
bon cafè, sense artificis.

TAST DE VINS: DO ESPANYOLES
Dimecres de 19 a 20.30 h (8 sess i 1 sortida. Inici 29 abr.) Preu: 77, 50€
Amb suplement
Professora: Vanessa Martín

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

Els dissabtes, de 10.30 a 13.30 h, si no
s’indica el contrari. Preu: 15,50 €. Places limitades.
ITINERARIS DE CIUTAT

Posarem al teu abast els secrets per
cuinar les crestes japoneses que més
triomfen! Des de com preparar la pasta, la gran varietat de farcits, fins a com
donar forma i la seva cocció. T’atreveixes a provar-les?

LA BARCELONA DELS
PASSATGES: EL BARRI DEL
CAMP D’EN GRASSOT I GRÀCIA
NOVA

MOLT MÉS QUE SUSHI

Els passatges són llocs pels quals no
acostumem a passar i que ens expliquen moltes coses de l’entorn. Coneixerem els passatges del Camp d’en

N

Dimarts de 19.30 a 21.30 h (4 sess. inici
28 abr.) Preu: 41,33€ Amb suplement
Professora: Miho Myata

Dissabte 9 de maig
Professor: Oleguer Biete
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Grassot i Gràcia Nova, descobrirem la
seva història i la de les persones per les
quals van ser construïts.

DESCOBRINT LA PLAÇA REIAL
Dissabte 16 de maig
Professora: Carolina Chifoni

Ens endinsem en una de les places
més boniques de la ciutat. Recuperarem els seus orígens com a convent
dels caputxins i l’obertura, al 1848,
d’aquesta magnífica àgora. Passejarem pels pòrtics, coneixerem la història dels edificis, comerços, mercats,
fonts, fanals i de personatges que han
viscut i treballat en ella.

LA BARCELONETA. EL NOU
PASSEIG DEL TRENCAONES
Dissabte 30 de maig
Professora: Carolina Chifoni

Passejarem per una de les parts més
oblidades del barri mariner. Coneixerem la part costanera de la Barceloneta que ens porta cap a la platja de Sant
Sebastià fins a arribar al nou passeig
del Trencaones.

LA BARCELONA RENAIXENTISTA
I BARROCA
Dissabte 30 de maig
Professora: Alba Vendrell

Un itinerari per la Barcelona emmurallada que ens permetrà conèixer totes
aquelles manifestacions artístiques
renaixentistes, barroques i neoclàssiques que la ciutat acull. L’entrada al
cor de la Catedral anirà a càrrec dels
participants.

VALLVIDRERA, DE MASIES I
POETES
Dissabte 30 de maig
Professor: Pere Cowley

Al costat de l’antiga església de Santa Maria de Vallvidrera hi trobem una
masia del segle XVIII, Can Sissí Vell i
una torre modernista, Can Sissí Nou.
Veurem la història d’aquesta vall de
caràcter rural tot escoltant els versos
d’alguns dels poetes que hi van viure
i escriure.

ELS JARDINS HISTÒRICS DE
MONTJUÏC
Dissabte 6 de juny
Professora: Maria Vallverdú

Coneixerem els secrets més ben guardats del modernisme de l’Eixample, joies arquitectòniques, amagades de les
mirades locals i internacionals, gairebé
oblidades. Un matí per redescobrir el
patrimoni fora dels circuits turístics.

DESCOBREIX EL BARRI DEL
GUINARDÓ
Dissabte 13 de juny
Professora: Carolina Chifoni

Aprofitant la inauguració dels Jardins
del Doctor Pla i Armengol, redescobrirem aquest indret i la seva història.
Continuarem la ruta pel barri del Guinardó amb edificis emblemàtics com
l’antic Mercat, l’actual Parròquia de
Santa Isabel d’Aragó i Sant Joaquim i
moltes coses més.

EL POBLENOU: DEL
MANCHESTER CATALÀ AL 22@
Dissabte 20 de juny
Professora: Alba Casaramona

Farem un passeig pel centre neuràlgic del Poblenou per conèixer els
seus orígens industrials i espais més
emblemàtics. Descobrirem algunes
de les fàbriques que han sobreviscut a la gran transformació que ha
experimentat el barri i que conviuen
amb les obres arquitectòniques més
avantguardistes.
ITINERARIS TEMÀTICS

LA RAMBLA DE LES LLETRES
Dissabte 25 d’abril
Professora: Maria Nunes

La Rambla és el carrer més emblemàtic de Barcelona. Multitud d’escriptors
i escriptores l’han transitat i, des de
moltes visions, li han rendit homenatge en novel·les, poemes o dietaris. Des de la font de Canaletes fins
al monument de Colom, ramblejarem
de la mà de grans autors i autores per
redescobrir-la.

L’ESPECTACLE DE LA PENA DE
MORT
Dissabte 25 d’abril
Professor: Alexandre Lloreda

Al voltant del Palau Nacional trobarem els grans jardins de la muntanya:
l´Umbracle, Laribal amb la Font del Gat
o un original jardí d´escultures. Descobrirem un dels racons més amagats de
Montjuïc: els Jardins de Costa i Llobera amb una de les mostres més importants de cactus a Barcelona.

Basarem el recorregut en el llibre del
mateix nom de Joan de Déu Domènech. Visitarem alguns dels llocs de
Barcelona on s’executaven penes de
mort i veurem les confraries, els reus
i els botxins, l’entrada en capella, les
últimes paraules dels condemnats, la
gentada tafanera, les injustícies i alguns actes d’heroisme.

ARQUITECTURA MODERNISTA
FORA DE RUTA: L’EIXAMPLE

L’EDIFICI HISTÒRIC DE LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA

Dissabte 13 de juny
Professora: Judith Soler

Dijous 7 de maig, de 10 a 13 h
Professora: Susana Azcoita
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Coneixerem l’edifici noble de la Universitat de Barcelona i el Seminari.
Explicarem el seu origen en el context
històric, veurem el Paranimf amb les
seves obres d’art, l’antiga biblioteca
i la sala dels rectors, el seminari i la
capella. L’entrada anirà a càrrec dels
participants.

GIRONA, TEMPS DE FLORS
Dilluns 11 de maig, de 10.30 a 13.30 h
Professor: Oleguer Biete

Cada primavera Girona s’omple de
flors. Els patis i jardins, els carrers i
places es decoren amb composicions
florals que converteixen la visita a la
ciutat en tota una experiència. Un màgic passeig pel centre històric.

LA COLÒNIA GÜELL
Dissabte 16 de maig
Professora: Maria Vallverdú

Visitarem la colònia industrial considerada un dels referents de l’obra de
Gaudí i declarada Bé d’Interès Cultural l’any 1990. A més dels edificis singulars, com la Cripta de Gaudí, veurem el centre d’interpretació amb una
exposició que ajuda a apropar-nos al
dia a dia de la colònia. L’entrada anirà
a càrrec dels participants.

L’ARQUITECTURA DE JUJOL A
SANT JOAN DESPÍ
Dissabte 23 de maig
Professor: Oleguer Biete

Descobrirem algunes de les obres
més importants de qui va ser l’arquitecte municipal per excel·lència de
Sant Joan Despí: Josep Maria Jujol.
Veurem exemples de la seva arquitectura i visitarem els interiors de Can
Negre i la Torre de la Creu. L’entrada
anirà a càrrec dels participants.

MATARÓ MODERNISTA
Dissabte 6 de juny
Professora: Laura Sancliment

Recorregut per la magnífica i històrica
ciutat de Mataró, vila natal d’arquitectes com Puig i Cadafalch. Visitarem
la Nau Gaudí, destacades cases modernistes i part de la muralla que va
encerclar la ciutat.

LA FESTA DEL CORPUS CHRISTI
A BARCELONA: L’OU COM
BALLA
Dijous 11 de juny, de 10 a 13 h
Professora: Carolina Chifoni

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

LABERINT DE PASSIONS
Dissabte 20 de juny
Professora: Meritxell Carreras
d’AdaptamBcn

El creador del Laberint d’Horta es va
inspirar en el mite de Teseu, que va
aconseguir arribar al centre del laberint, vèncer al Minotaure i trobar l’amor.
Un jardí neoclàssic que ens parla dels
nivells de l’amor i un jardí romàntic que
ens parla de la mort, dels sentiments i
les emocions per sobre de la raó.
ITINERARIS DE NATURA

Per poder gaudir d’aquestes sortides
és recomanable tenir un mínim de condició física i anar equipat amb el material i el calçat adient.

SANT JERONI DE LA MURTRA
Dissabte 9 de maig, de 10 a 13 h
Professora: Maria Vallverdú

Des del centre de Santa Coloma de
Gramenet ens endinsarem a la Serralada de Marina per acabar visitant una
joia gòtica: el monestir de Sant Jeroni de la Murtra del segle XII. Dificultat
mitjana. L’entrada anirà a càrrec dels
participants.

A LA FALDA DE COLLSEROLA:
EL PARC DE LA TORRE NEGRA
Dissabte 16 de maig, de 10 a 13 h
Professora: Judit Gil d’Històries de
Ciència

Des de fa dècades, el parc rural de
la Torre Negra ha estat objecte d’una
intensa lluita veïnal per tal d’assegurar
la seva conservació. Visitarem el Pi
d’en Xandri, la bòbila, la Torre Negra,
la masia de Can Borrell i el seu pantà
i coneixerem la biodiversitat d’aquests
indrets. Dificultat baixa.

DESCOBRINT EL DELTA DEL
LLOBREGAT: CAL TET
Dissabte 23 de maig, de 10 a 13 h
Professor: Miquel Carandell
d’Històries de Ciència

Passejarem pel costat del riu per arribar als espais naturals del sector de
Cal Tet. Arribarem a la desembocadura
i pujarem a torres d’observació per provar de veure els ocells que utilitzen els
aiguamolls: ànecs, cabussets, fotges,
flamencs, martinets, bernats i algunes
rapinyaires. Dificultat baixa.

LA COLLSEROLA MÉS SALVATGE
Dissabte 20 de juny, de 10 a 13 h
Professorat: Ecoitineraria

Descobrirem el bosc de ribera de la
Serra de Collserola. Tot passejant per
un tram d’un dels cursos d’aigua més
estables i llargs de la serra, observarem la gran diversitat d’aquesta zona
d’elevada qualitat ecològica. Passarem
per les masies de Can Modolell, Can
Bosquets i veurem un pollancre monumental. Dificultat baixa.
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ADREÇA

HORARI DEL CENTRE

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

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

Passeig de Gràcia - L2, L3 i L4
Diagonal- L3 i L5
Provença
Pg. de Gràcia
7, 22, 24, 39,
47, B-24, H10 i V17
C. Bruc amb C. Aragó
Equipament parcialment accessible
De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem
que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments,
locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió
de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. Podeu exercitar els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament:
Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret RGPD.
L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Calaix de Cultura S.L. i el
seu Delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura
c. Diputació 185, pral. 1a 08011 de Barcelona. calaixdecultura@calaixdecultura.cat.
Gestió tècnica: Calaix de Cultura SL.

Districte de
l’Eixample

facebook.com/casaelizalde
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