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PRESENCIAL: a partir del 14 de desembre, de dilluns a divendres de 10 a 14h i de 16 a 20 h.
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• En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual
i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el
desenvolupament de l’activitat a què has estat inscrit/a de forma
presencial, el centre podrà adaptar aquesta activitat perquè es
pugui realitzar en format virtual, i es reserva el dret a canviar
el professorat, el calendari de les sessions i l’horari. Aquesta
variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès.
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Per tal d’acomplir amb les mesures de seguretat i prevenció:
• Es prendrà la temperatura de les persones que accedeixin al
centre i serà obligatòria la desinfecció de mans.
• S’ha reduït l’aforament de les aules, les entrades i les sortides
seran esglaonades per tal d’evitar aglomeracions i els espais es
desinfectaran entre classe i classe.
• Totes les aules estan dotades amb renovació forçada d’aire i es
ventilaran entre classe i classe.
• L’ús de mascareta serà obligatòria, excepte en els tallers d’activitat física, i no es farà ús de material compartit. L’alumnat haurà
de portar l’equipament necessari, com estoretes o pinzells, per tal
de desenvolupar les sessions en què sigui necessari.
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La nostra prioritat és fer els tallers de manera presencial.
Si la situació sanitària no ho permet, els adaptarem perquè es puguin portar a terme en format virtual. El canvi de format no permetrà
cancel·lar la inscripció.
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ZOOM-IN. PROPOSTES AMB
PERSONALITAT

Com a novetat, et proposem
uns tallers exclusivament online. Propostes úniques per
estar al dia de temes actuals
impartides per professionals
destacats en seu àmbit.
Per seguir gaudint de la casa
Elizalde còmodament des de
casa teva, sense presses i sense desplaçaments.

davant d’una càmera? I fer-ho
de la mà d’una actriu professional? T’atreveixes a provar-ho?
Et proposem un curs per a tothom, no cal tenir coneixements
previs, on aprendràs a potenciar la capacitat d’expressió, d’interpretació, improvisació i podràs gaudir d’una experiència
teatral tranquil·lament des del
teu ordinador de casa. No t’ho
pensis més!
HISTÒRIA I ACTUALITAT

MITES CLÀSSICS PER A TEMPS
CONTEMPORANIS
N

Dimarts de 17 a 18.30 (5 sess. inici
28 gen.) Preu: 32,95 €
Professor: Raül Garrigasait

La mitologia grega és un llenguatge que parla de tots els
aspectes de la vida: de la necessitat de tornar a casa, de la
força i el perill del coneixement,
de les revoltes, de la lleialtat i
dels misteris de l’existència.
Partint dels clàssics grecs,
aquest curs presentarà alguns
dels mites més importants que
podem trobar a la literatura de
tots els temps com per exemple Ulisses, Prometeu, Antígona i Èdip, els coneixerem, els
redescobrirem, els debatrem i
veurem les seves connexions
amb el nostre temps.
SEXUALITATS I AFECTIVITATS
FEMINISTES: LA REVOLUCIÓ
PENDENT
N

Dimecres de 18.30 a 20 h (4 sess.
inici 27 gen.) Preu: 26,35 €
Professora: Elena Crespi

La nostra vida sexoafectiva ha
patit tabús, mentides i aprenentatges basats en la ficció.
I si parlem de la femenina, a
més, parlem de molts silencis.
Debatrem sobre psicologia,
sexualitat i parella i tirarem per
terra tot allò que ens ha negat
gaudir de la nostra vida sexo
afectiva amb consciència i plaer. Revoluciona’t i obre les portes a un món ple de diversió!
EMOCIONS EN PRIMER PLA:
INTERPRETACIÓ DAVANT LA
CÀMERA
N

Dimecres de 19 a 20.30 h (6 sess.
inici 27 gen.) Preu: 39,53 €
Professora: Marta Pérez de T
de teatre

T’agradaria treballar les emocions
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ACTUALITAT

ENTENDRE EL MÓN D’AVUI: LES
CLAUS DE L’ACTUALITAT
N

Dimecres de 19.15 a 20.45 h (7 sess.
inici 27 gen.) Preu: 54,26 €
Professor: Adrián Caballero

Entendrem i debatrem sobre
les notícies més destacades de
la setmana per ampliar coneixements sobre política, economia, societat i història. A través
de sessions pràctiques i amenes analitzarem qüestions de
fons com els sistemes polítics,
la geopolítica mundial o la teoria econòmica per ampliar la
visió de tot allò que passa al
món.
ACTUALITAT ECONÒMICA:
L’ALTRA CARA DE
LA MONEDA

O

Dilluns de 19 a 20.30 h (7 sess. inici
25 gen.) Preu: 54,26 €
Professor: Oscar Ramírez

2021: recuperació econòmica
històrica o catàstrofe mundial?
Quin impacte tindrà el deute
que estem acumulant i la innovació tecnològica sobre les
nostres vides? Com ens podem
protegir en un món de pocs
guanyadors i molts perdedors?
A través de l’actualitat econòmica aprendrem, de forma
amena, conceptes econòmics
i financers que ens ajudaran a
sobreviure en el món actual.
APÀTRIDES I PERSEGUITS:
MINORIES OBLIDADES DEL
SEGLE XXI

N

Dilluns 12 a 13.30 h (7 sess. inici 25
gen.) Preu: 54,26 €
Professora: Laura Benguerel

Saps qui són els rohinya?
T’has preguntat quines són les

creences dels jasidites i per
què han de dur una indumentària tan peculiar? I els kurds,
els tuareg i els sikhs? Per què
ja ningú pensa en els armenis?
Per comprendre tot el que envolta a aquestes minories i per
què han estat perseguides o
menystingudes, ens remuntarem als seus orígens i descobrirem la seva història, cultura,
religió i costums. Aventura’t a
conèixer la complexitat i diversitat del món actual.

Coneixerem quins eren els
principals rituals i les diferents
concepcions de la mort que
tenien algunes de les cultures
precolombines més importants. Veurem quins van ser els
canvis ideològics que es produïren en el Nou Món abans de
l’arribada dels conqueridors, i
com aquests es van poder expressar mitjançant el simbolisme de l´art.

HISTÒRIA

Dimecres de 18.15 a 19.45 h (7 sess.
inici 27 gen.) Preu: 54,26 €
Professora: Gina Driéguez

CERCANT LES PETJADES DEL
PASSAT: GRANS JACIMENTS
EUROPEUS
N

Dimecres de 17.30 a 19 h (7 sess.
inici 27 gen.) Preu: 54,26 €
Professor: Alessandro Ravotto

Recorrerem alguns dels jaciments arqueològics més importants d’Europa. Contemplarem la misteriosa majestuositat
d’Stonehenge, les suggestives
tombes etrusques de Cerveteri, reviurem els darrers dies
de Pompeia i percebrem l’atmosfera d’un monestir perdut
enmig dels Alps tot fent un viatge pels pobles, monuments
i incògnites més intrigants del
Vell Continent.
DE MARS I NAVEGANTS: CONEIX
EL MÓN VÍKING
N

Dijous de 17.15 a 18.45 h (7 sess. inici 28 gen.) Preu: 54,26 €
Professor: Antonio Contreras

La imatge popular dels víkings
és la d’un poble d’homes ferotges, incivilitzats i pagans, que
va sotmetre Europa, especialment durant els segles VIII i IX,
a una enorme pressió per les
seves incursions i saquejos, i la
menció del seu nom provocava
terror. Però, com eren realment
aquests homes del nord? Donarem una visió de conjunt del
seu món i també ens fixarem en
com s’ha anat interpretant i entenent fins al segle XXI.
RITUS PER A LA VIDA, RITUS PER
A LA MORT: CONEIXENT LES
CULTURES PRECOLOMBINES N

Dimecres de 19.30 a 21 h (7 sess.
inici 27 gen.) Preu: 54,26 €
Professora: Marisa Sánchez

L’ALTRA MEITAT DE LA
HUMANITAT: LA HISTÒRIA A
TRAVÉS DE LES DONES

N

La història sempre s’ha explicat des d’un masculí plural
que ha deixat al marge les històries de les dones, que són,
al mateix temps, individuals i
col·lectives. Iniciarem el camí a
l’edat antiga i l’acabarem amb
la Revolució Francesa, tot fent
un recorregut per aquelles dones que amb els seus actes van
aconseguir fer avançar en els
seus drets.
HISTÒRIA DE CATALUNYA: DELS
FETS DE 1714 ALS INICIS DEL
SEGLE XX
N

Dimarts de 19.30 a 21 h (7 sess. inici
26 gen.) Preu: 54,26 €
Professor: Jorge Pisa

La victòria borbònica a la guerra de Successió va suposar
l’inici de la Catalunya moderna.
A partir del segle XVIII i durant
gran part del segle XIX Catalunya va avançar en el camí
de la industrialització, diferenciant-se socialment, econòmicament i políticament de la
resta de la península. El catalanisme polític es consolidarà a
partir de finals del segle XIX i
durant el segle XX es produirà
una progressiva incomprensió
política, social i cultural entre
l’estat espanyol i Catalunya que
provocarà múltiples tensions i
desembocarà en el procés independentista actual.
DE FELIP V A FELIP VI: LLUMS I
OMBRES DE LA DINASTIA DELS
BORBONS A ESPANYA
N

Dilluns de 19.15 a 20.45 h (7 sess.
inici 25 gen.) Preu: 54,26 €
Professor: Octavi Mallorquí

Els Borbons són una casa reial
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d’origen francès que des de
principis del segle XVIII han
regnat a Espanya, exceptuant
algun període en què repúbliques, dictadures o monarques
estrangers de curta durada els
hi ho han impedit. Coneixerem
a fons les biografies d’aquests
reis tot fent un repàs de la història d’Espanya dels darrers
tres segles.
HISTÒRIA D’EUROPA A TRAVÉS
DE LA LITERATURA

Dimarts de 17.15 a 18.45 h (7 sess.
inici 26 gen.) Preu: 54,26 €
Professora: Gina Driéguez

La literatura i l’art ens poden
servir per conèixer quines han
estat les problemàtiques, els
canvis de pensament, socials,
polítics i econòmics que hem
viscut al llarg de les diverses
etapes històriques. Farem un
viatge des de finals del segle
XIX a través de les grans obres
de la literatura europea on observarem els conflictes bèl·lics
de la Primera i la Segona Guerra Mundial, l’auge del feixisme
i la seva resistència, el naixement de les avantguardes i la
Guerra Civil Espanyola, entre
d’altres.
LA BARCELONA
DESCONEGUDA

N

Dimecres d’11.45 a 13.15 h (7 sess.
Inici 27 gen.) Preu: 54,26 €
Professor: Oleguer Biete

Coneixem moltes zones de
Barcelona i bona part de la
seva història, però hi ha espais,
elements i sobretot episodis
històrics de la nostra ciutat que
són poc coneguts. Parlarem de
fets curiosos com el saqueig
de la ciutat del 985, la Disputa
de Barcelona, la botiga de les
bombes... Històries concretes
en què sovint no hi aprofundim quan parlem del passat de
casa nostra.
EL NOU [DES]ORDRE MUNDIAL:
LA FI DEL MÓN BIPOLAR
N

Dimecres de 10 a 11.30 h (7 sess.
inici 27 gen.) Preu: 54,26 €
Professora: Rokayah Navarro

Després de la guerra freda,
els Estats Units d’Amèrica, superpotència vencedora de la
confrontació, van configurar un
nou equilibri estratègic a escala planetària. El New World Or6

der, extensiu fins a la crisi del
2008, ha esdevingut una etapa
de grans desordres a escala
mundial. Analitzarem els efectes d’aquesta política, no sempre positius, però també amb
històries per a l’esperança com
el cas de Rwanda.
DICTADURES I POPULISMES A
L’AMÈRICA LLATINA
N

Dimecres de 12.30 a 14 h (7 sess.
inici 27 gen.) Preu: 54,26 €
Professor: Daniel Roig

Farem un recorregut per la
història d’algunes de les principals dictadures i règims autoritaris de l’Amèrica llatina del
s. XX: des de l’Estado Novo de
Getúlio Vargas i la Nicaragua
dels Somoza, fins a la Cuba
castrista o la Xile de Pinochet.
També ens aproximarem a alguns dels fenòmens que, com
el peronisme, més han marcat
l’evolució de països d’Amèrica
del Sud com l’Argentina.
HISTÒRIA D’ÀSIA
CONTEMPORÀNIA: XINA, JAPÓ I
COREA
N

Dilluns de 19.30 a 21 h (7 sess. inici
25 gen.) Preu: 54,26 €
Professor: Alberto Pellegrini

En els darrers dos segles, els
països de l’Àsia Oriental han
experimentat grans transformacions que, finalment, els han
convertit en indiscutibles protagonistes de la nostra època.
Coneixerem la història recent
de la Xina, el Japó i Corea,
des del col·lapse dels règims
antics al segle XIX, als grans
conflictes de la primera meitat
de 1900 i fins al recent ascens
a potències polítiques i econòmiques.
GENEALOGIA I LA HISTÒRIA
FAMILIAR: UN PAS MÉS

Dimarts de 18.45 a 20.15 h (7 sess.
inici 26 gen.) Preu: 54,26 €
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!

ART I PENSAMENT

FILOSOFIA

LLEGIR FILOSOFIA: LES
PRINCIPALS OBRES DEL
PENSAMENT

Dilluns de 17 a 18.30 h (7 sess. inici
25 gen.) Preu: 54,26 €

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 pensament. Examinarem textos de
Francesc Torralba, Zygmunt
Bauman, Enrique Dussel i Maria Angelidou entre d’altres.
GRANS TEMES DE LA FILOSOFIA

Dimarts de 9.45 a 11.15 h (7 sess.
inici 26 gen.) Preu: 54,26 €
Professor: Nacho Bañeras

És la filosofia un raonament
racional? Som una societat totalitària? Existeix Déu? Què és
la societat líquida? Conèixer
els grans temes de la filosofia
és, en realitat, endinsar-nos en
nosaltres mateixos per descobrir les pròpies inquietuds, reptes i incerteses. Veurem com
els pensadors més destacats
de cada època han abordat diferents temes que rescatarem i
debatrem.
MÉS PLATÓ I MENYS
RELATIVISME: QÜESTIONS
CONTEMPORÀNIES DE
FILOSOFIA MORAL, POLÍTICA I
ECONÒMICA
N

Dilluns de 17.30 a 19 h (7 sess. inici
25 gen.) Preu: 54,26 €
Professor: Alfonso García

Abordarem la naturalesa del
control polític i l’estructuració
social de la moral. Analitzarem també el constructivisme
social, una de les tesis més
influents els últims temps. Ens
endinsarem en la dificultat de
postular principis universals
de justícia en un context de
relativisme moral. Finalment,
abordarem els grans temes al
voltant dels quals ha girat la
reflexió de la filosofia de l’empresa els últims anys.

EL VIRUS COM A FILOSOFIA:
REFLEXIONS EN TEMPS DE
PANDÈMIA
N

Dimecres de 16.30 a 18 h (7 sess.
inici 27 gen.) Preu: 54,26 €

Professor: Francis García

Arran de l’aparició del SARSCOV-2 les nostres vides s’han
vist afectades per grans canvis. Cal, però, fer-se tot un seguit de preguntes amb el màxim de rigor possible per poder
continuar vivint. Reflexionarem
de manera interdisciplinària sobre el virus i la nova situació tot
escoltant la ciència i el discurs
crític de la filosofia, lluny de les
especulacions i les fake news
que ens envolten. Prepara’t per
viure el virus com a filosofia de
vida o la filosofia com a virus!
LA FILOSOFIA A LA GRAN
PANTALLA

N

Dijous de 19.15 a 20.45 h (7 sess.
inici 28 gen.) Preu: 54,26 €

Professor: Joan Méndez

Examinarem de quina manera la filosofia es fa present en
el món del cinema mitjançant
l’anàlisi del seu argument, tot
reparant en aquelles escenes
que siguin més significatives
des del punt de vista de la història de les idees. Veurem la
idea del geni maligne a Matrix,
el sentit de la vida i el nihilisme a L’indomable Will Hunting,
dilemes morals a Mar adentro,
l’etern retorn i el temps a Atrapat en el temps, entre d’altres.
ART

L’ART DE L’ANTIGA ROMA

Divendres de 17 a 18.30 h (7 sess.
inici 29 gen.) Preu: 54,26 €

Professora: Laura Benguerel

L’art romà representa la culminació del procés evolutiu de
les cultures mediterrànies, en
realitzar una síntesi de totes
elles, barrejada amb les seves
pròpies i originals aportacions.
Roma es convertirà en fonament de la homogeneïtat de la
cultura occidental.
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DESCOBREIX L’ART DE LA TEVA
CIUTAT

Dimarts de 12 a 13.30 h (7 sess. inici
26 gen.) Preu: 54,26 €
Professora: Gemma Rovira

Explicarem l’evolució de la cultura i de l’art a Barcelona des
de l’època romana al barroc.
Sense moure’ns de l’aula viatjarem en el temps per descobrir
els diferents moviments artístics i arquitectònics i les històries que s’amaguen en els seus
carrers i que han fet de Barcelona una ciutat única al món.
L’ART GÒTIC: L’EUROPA DE LES
CATEDRALS

Dilluns de 17.30 a 19 h (7 sess. inici
25 gen.) Preu: 54,26 €
Professora: Carmina Vivas

produir grans canvis en la
història de la pintura. Aquells
artistes anomenats despectivament “impressionistes”, van
crear una nova teoria del color
i van saber plasmar la llum i la
natura d’una forma totalment
nova. Menyspreats en el seu
temps, són avui altament valorats i en aquest curs gaudirem
tant de la seva obra com de la
comprensió que aquesta revolució tècnica i estètica va suposar en el seu món.
DE MARIÀ FORTUNY A ISIDRE
NONELL: GRANS MESTRES DE
LA PINTURA CATALANA
N

Dilluns de 10 a 11.30 h (7 sess. inici
25 gen.) Preu: 54,26 €
Professora: Laura Benguerel

Descobrirem l’originalitat de
l’estil gòtic a l’Europa medieval. L’enigma d’un nou sistema
constructiu i les seves manifestacions arquitectòniques:
Nôtre Dame, Reims, Santa
Maria del Mar i d’altres. Veurem l’escultura que decora
aquestes magnífiques obres i
estudiarem el naixement d’una
plàstica molt més humana, que
utilitza noves tècniques, com
les tonalitats volumètriques de
Giotto i la invenció de l’oli amb
el germans Van Eyck de l’escola flamenca.

Des de Marià Fortuny amb els
seus plantejaments avançats,
Ramon Casas i Santiago Rusiñol, col·locant la primera pedra de la renovació que portarà el Modernisme, fins arribar
a Isidre Nonell o Joaquim Mir
que duran la pintura catalana
a un dels seus moments més
brillants, resseguirem l’obra
d’aquests mestres que van
contribuir a sedimentar el llenguatge pictòric a casa nostra i
van marcar el camí cap a la modernitat.

GRANS MESTRES DE LA PINTURA:
EL QUATTROCENTO
N

LA BARCELONA DE LES
LLUMS I LES FOSCORS: DEL
MODERNISME A LA GUERRA
CIVIL
N

Dimarts de 10 a 11.30 h (7 sess. inici
26 gen.) Preu: 54,26 €

Professor: Marcos Yáñez
El desenvolupament de les lleis
de l’escorç i la perspectiva,
l’estudi de la naturalesa i l’anatomia humana, els avenços en
matemàtiques, ciència i tècnica
i, sobretot, el nou paradigma filosòfic d’una societat diferent
de la medieval, confluiran en un
període inigualable de la història pel que fa a creativitat, en
el qual artistes com Van Eyck,
Botticelli, Leonardo o Rafael es
convertiran en els màxims exponents de les arts.
L’IMPRESSIONISME: LA NOVA
CAPTACIÓ DE LA LLUM

Dimarts de 17.30 a 19 h (7 sess. inici
26 gen.) Preu: 54,26 €
Professora: Carmina Vivas

A finals del segle XIX es van
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Dijous de 12 a 13.30 h (7 sess. inici
28 gen.) Preu: 54,26 €
Professora: Alba Vendrell

La Barcelona modernista finalitzà de manera abrupta amb
la Setmana Tràgica que posà
fi a tots aquells somnis que
mogueren els seu grans personatges. Juntament amb ella,
s’inicià un nou art, l’art de la
‘Catalunya del seny’, que de
mica en mica aniria també derivant a altres vies de progrés
i avenç. Descobrirem la Barcelona noucentista, però també
tots aquells projectes creats
per la Mancomunitat de Catalunya i la República, completament truncats amb l’esclat de
la Guerra Civil.

L’ART EN ELS TEMPS DE LA
GUERRA FREDA: POLLOCK
I L’EXPRESSIONISME
ABSTRACTE

LITERATURA

N

Dimarts de 19 a 20.30 h (7 sess. inici 26 gen.) Preu: 54,26 €
Professor: Eduard Cairol

Ens aproximarem a la trajectòria i a l’obra de Jackson Pollock
(1912-1956) i els pintors més
representatius de l’expressionisme abstracte (Rothko,
Newman, Still, Kline...), considerat el primer moviment
artístic nord-americà d’avantguarda, alhora que ens endinsarem també en el context de la
política cultural i els interessos
estratègics del període de la
Guerra Freda.
CREADORES I
REVOLUCIONÀRIES: ARTISTES
D’AVANTGUARDA
N

Dimecres d’11 a 12.30 h (7 sess. inici 27 gen.) Preu: 54,26 €
Professora: Carmina Vivas

Estudiarem la trajectòria de dones creadores i revolucionàries
que també han obert camí a
les avantguardes del segle XX
i que han estat menystingudes i de vegades enfosquides
pel nom de cèlebres artistes
masculins. És un homenatge a
totes aquelles dones que van
lluitar per expressar els seus
ideals en el món de l’art amb
obres d’una qualitat que no té
res a envejar a la dels seus coetanis masculins.
GRANS MUSEUS DEL MÓN

N

Divendres de 10.30 a 12 h (6 sess.
inici 29 gen.) Preu: 46,50 €
Professora: Pilar Rueda

Una invitació a viatjar per diferents ciutats del món i gaudir
dels seus museus més significatius. Us proposem una nova
manera de visitar els museus i
conèixer el seu origen i la seva
història, així com fer un tast i
admirar les seves obres d’art
més emblemàtiques. Visitarem
la Galleria dei Uffizi de Florència, el Musée du Louvre i el
Musée d’Orsay de París, el British Museum de Londres, l’Hermitage de Sant Petersburg i el
Metropolitan Museum of Art de
Nova York.

TALLER DE POESIA: LLEGIR,
ESCOLTAR I…?

Dilluns de 17 a 18.30 h (7 sess. inici
25 gen.) Preu: 54,26 €
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 a 11.30 h (7 sess. inici
26 gen.) Preu: 54,26 €
Professora: Marina Llompart

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.
CINEMA ITEATRE

GAUDEIX DEL TEATRE:
LA FUNCIÓ ÉS A PUNT DE
COMENÇAR

Dijous de 18.30 a 20 h (7 sess. inici
28 gen.) Preu: 54,25 €
Professora: M. Lluïsa Gasulla

T’agrada el teatre? Vols compartir la teva afició? En aquest
taller llegirem, analitzarem i comentarem algunes de les obres
més importants de tots els
temps, en aquest cas, Les tres
germanes de Txèkhov, La gata
sobre la teulada de zinc calenta, de Williams i Assedegats de
Mouawad. Sempre i quan la situació ho permeti, les anirem a
veure fora de l’horari del curs.
ANÀLISI I CRÍTICA
CINEMATOGRÀFICA

Dimecres de 17 a 18.30 h (7 sess.
inici 27 gen.) Preu: 54,26 €
Professor: Ludovico Longhi

Ens dedicarem a aprendre,
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analitzar i gaudir del millor cinema. Junts farem un recorregut
per alguns dels grans moments
de la seva història, debatent i
analitzant l’estil, el llenguatge
cinematogràfic, els significats
ocults i l’ús de símbols i icones
de diferents autors i moviments
cinematogràfics,
des
dels
temps de l’esplendor de Hollywood fins al cinema d’avui.
GÈNERES CINEMATOGRÀFICS:
LA COMÈDIA
N

Dimarts de 19.30 a 21 h (7 sess. inici 26 gen.) Preu: 54,26 €
Professora: Judith Vives

En èpoques de crisi la comèdia
ha viscut moments de gran esplendor ja que permet fugir per
una estona de la realitat i sortir de la sala amb un somriure
a la cara. Farem un recorregut
per la història d’aquest gènere,
des dels seus orígens a l’època
muda, passant per la comèdia
boja, les comèdies romàntiques i la nova comèdia americana. Repassarem els grans
directors i pel·lícules tant de
Hollywood com d’Anglaterra,
França o Espanya.
STORYTELLING I CINEMA
CONTEMPORANI
N

O

Dijous de 19.30 a 21 h (7 sess. inici
28 gen.) Preu: 54,26 €
Professor: Alexis Racionero

Comprendrem les estructures
comuns del relat cinematogràfic
i les seves variants principals. L’
aventura de l’heroi, els viatges
d’aprenentatge, la rebel·lió, la
transformació, l’alliberament o
les possessions són alguns dels
arguments universals que tractarem amb exemples concrets
de pel·lícules significatives.
PARLEM DE CINEMA

Divendres de 19 a 20.30 h (4 sess.
inici 29 gen.) Preu: 31 €
Professora: Judith Vives

Un curs per estar al dia de les
darreres novetats i estrenes
cinematogràfiques, ja siguin al
cinema o a plataformes com
Filmin, Netflix.... Les sessions
a l’aula seran quinzenals. Les
entrades del cinema aniran a
càrrec dels participants.
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ENTENDRE L’ÒPERA

MÚSICA

APROXIMACIÓ AL MÓN DE LA
MÚSICA

Dijous de 10 a 11.30 h (7 sess. inici
28 gen.) Preu: 54,26 €
Professora Rosa M. Ortega

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.
LA MÚSICA ROMÀNTICA:
RERE LES PASSES DE
BEETHOVEN
N

O

Dilluns de 19.30 a 21 h (7 sess. inici
25 gen.) Preu: 54,26 €
Professora: Rosa M. Ortega

Un viatge fascinant per l’òpera
a través d’obres mestres del
gènere. Coneixerem les claus
per comprendre aquest estil i
gaudir-ne plenament.
CIÈNCIA

HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA: LA
INFLUÈNCIA DEL CONEIXEMENT
CIENTÍFIC EN EL PENSAMENT
HUMÀ
N

Dilluns d’11 a 12.30 h (7 sess. inici
25 gen.) Preu: 54,26 €
Professora: Cristina Junyent

Un viatge a través de la música romàntica seguint els noms
propis que van contribuir a
enaltir-la. No podem començar
la nostra travessia sense parlar
de la gran figura de Beethoven i tot el que envoltà la seva
turmentada vida, el matrimoni
virtuós de Robert i Clara Schumann, per què Paganini va rebre el sobrenom de “violinista
del diable”, i com Chopin es
convertí en un geni universal.
Una autèntica delícia per a les
teves oïdes!

En la història de les poblacions humanes, conèixer els fenòmens naturals va permetre
comprendre el funcionament
de la natura. Els moviments
del Sol i de la Lluna, que organitzaven la vida quotidiana,
van donar pas a la creació de
calendaris. Comprar i vendre
bestiar va propiciar l’aparició
de l’escriptura. Guarir les ferides i malalties, al coneixement
mèdic. Parlarem de persones i
de fets, que van ampliar el coneixement sobre el moviment
dels astres, l’estructura de la
biodiversitat o el funcionament
del nostre organisme, entre altres. I tindrem en compte les
aportacions locals i femenines

HISTÒRIA DE L’ÒPERA: LA
PASSIÓ FETA MÚSICA

FÍSICA QUÀNTICA: DESAFIANT
LA INTUÏCIÓ

Dimecres de 20 a 21.30 h (7 sess.
inici 27 gen.) Preu: 54,26 €
Professor: Joan Vives

Dijous de 17.30 a 19 h (7 sess. inici
28 gen.) Preu: 54,26 €
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 noms tan destacats com
Wagner, Donizetti, Verdi o Bizet, entre d’altres. A partir de
l’anàlisi de les seves obres obtindrem les eines necessàries
per gaudir de l’òpera, la gran
manifestació creativa i cultural
occidental.

Dimecres de 19 a 20.30 h (7 sess.
inici 27 gen.) Preu: 54,26 €
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 per
què les grans potències econò-

miques estan tan interessades
a liderar la segona revolució
quàntica.
NEUROCIÈNCIA: EL CERVELL
CANVIANT
N

Dimecres de 17.15 a 18.45 h (7 sess.
inici 27 gen.) Preu: 54,26 €
Professor: Marc López

Veurem com l’estructura i capacitat funcional del cervell
canvia dràsticament al llarg
del transcurs de la vida humana. Coneixerem les diferents
etapes del desenvolupament
humà, comprendrem els principals i més rellevants canvis
que el cervell pateix al llarg de
la vida i descobrirem els diferents mecanismes de protecció
i reparació amb què compta.
Només així podrem saber les
implicacions que tenen els anteriors fenòmens en el correcte
funcionament d’un cervell en
les diferents etapes.
CIÈNCIA I DELICTE: INTRODUCCIÓ
A LA CRIMINOLOGIA
N

Dijous de 18.30 a 20 h (7 sess. inici
28 gen.) Preu: 54,26 €
Professora: Ariadna Trespaderne

Ens endinsarem en l’apassionant món de la criminologia
per conèixer les víctimes i els
agressors, les diverses formes
de violència, les seves causes
i totes les claus que envolten
el delicte. Si ets un amant de
la novel·la negra, aquest és el
teu taller!
CREIXEMENT PERSONAL

PSICOLOGIA POSITIVA I
NEUROCIÈNCIA: LA CLAU DEL
BENESTAR
N

Dimarts de 17 a 18.30 h (7 sess. inici
26 gen.) Preu: 54,26 €
Professora: Carme Boo

A partir de les últimes aportacions en el camp de la neurociència i la psicologia positiva
aprendrem a dissenyar la pròpia vida, a educar el pensament i a gestionar els estadis
emocionals de forma eficaç per
construir un futur immediat que
tingui sentit i assolir un estat de
benestar.
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AUTOESTIMA I
AUTOCONEIXEMENT:
L’ACCEPTACIÓ COM A CAMÍ

N

Divendres de 10.15 a 11.45 h (7 sess.
inici 29 gen.) Preu: 54,26 €
Professora: Carme Boo

Viure és un repte apassionant
encara que a vegades les pors
i la incertesa ens causen ansietat. Treballarem les habilitats
personals per alliberar-nos de
la necessitat de de control,
acceptar els canvis i potenciar la resiliència. Augmentarem
la consciència, l’autoconeixement i l’autoestima per afrontar
la realitat des d’una actitud positiva i viure amb més harmonia
i serenitat.
OPORTUNITATS EN TEMPS DE
CANVIS: APRENENTATGES VS
RESISTÈNCIES
N

Dijous de 10.15 a 11.45 h (7 sess. inici 28 gen.) Preu: 54,26 €
Professora: Elena Ramírez

L’arribada de situacions adverses, no previstes i que interfereixen directament en la nostra
vida i els nostres projectes,
ens col·loca en una cruïlla on la
gestió del canvi i la resiliència
són molt valuosos. Aprendre a
adaptar-nos, treure beneficis,
aprenentatges i oportunitats,
pot ser una eina sana i pacífica
per viure el nostre present sigui
el que sigui.
INTRODUCCIÓ A L’ENEAGRAMA:
ELS NOU ENEATIPS DE LA
PERSONALITAT
N

Dimarts de 19 a 20.30 h (7 sess. inici 26 gen.) Preu: 54,26 €
Professora: Cristina Morales

Les persones som diferents pel
que fa als nostres comportaments, motivacions, pors i pautes de comunicació. L’Eneagrama organitza les personalitats
en nou patrons des dels quals
ens podem conèixer millor i
també entendre els altres. Farem un ús pràctic i útil per iniciar un treball de millora personal.
MINDFULNESS I LA GESTIÓ
EMOCIONAL

N

Dimecres de 19 a 20.30 h (7 sess.
inici 27 gen.) Preu: 54,26 €
Professora: Lola González

Què són les emocions? Quin
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paper juguen en les nostres
decisions? Per què a vegades
prenen el control de la nostra
vida? Què és la intel·ligència
emocional? Abordarem aquestes i altres qüestions sobre el
nostre món emocional i veurem
com, a través de la pràctica de
Mindfulness, podem desenvolupar una major consciència i
millorar-ne la gestió.
MINDFULNESS I
L’AUTOCOMPASSIÓ

N

Divendres de 9.30 a 11 h (7 sess. inici 29 gen.) Preu: 54,26 €
Professora: Lola González

Com ens parlem? Tenim en
compte les nostres necessitats
i escoltem les nostres emocions? Què prioritzem? Disposem de temps per cuidar-nos?
La pràctica de l’autocompassió
ens permet revisar els patrons
de comportament, prendre
consciència de les necessitats
i desenvolupar un tracte més
amable i compassiu cap a nosaltres.
SALUT I ACTIVITAT FÍSICA

ELS ALIMENTS QUE ENS
CUREN: AJUDA A LES TEVES
DEFENSES
N

Dimecres de 9.45 a 11.15 h (7 sess.
inici 27 gen.) Preu: 54,26 €
Professora: Victòria Garcia

Coneix les bases d’una alimentació saludable per tenir un cos
sa i menys propens a les infeccions. La natura ens proporciona aliments que contribueixen a
millorar la resposta immunològica del nostre cos i fer-la més
eficient. Coneixerem quins són
els aliments més recomanables
durant l’estació freda, les seves
propietats i com els hauríem de
cuinar. Aquest hivern gaudeix
d’una bona salut!
RELAXACIÓ I MEDITACIÓ

Dilluns de 18.30 a 20 h (7 sess. inici
25 gen.) Preu: 54,26 €
Professora: Carmen Chito

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

Dimecres de 9.45 a 11.15 h (7 sess.
inici 27 gen.) Preu: 54,26 €
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 de 11.45 a 13.15 h(7 sess.
inici 25 gen.)
Dimecres de 16 a 17.30 h (7 sess.
inici 27 gen.)
Professora: Edel Cases
Divendres de 12 a 13.30 h(7 sess.
inici 29 gen.)
Professora: Teresa Cortada
Preu: 54,26 €

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.
TAI-TXÍ

Dilluns de 9.45 a 11.15 h (7 sess. inici 25 gen.)
Professora: Gemma Sunaya
Dijous de 17.45 a 19.15 h (7 sess.
inici 28 gen.)
Professora: Nancy Páez
Preu: 54,26 €

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 16.30 a 18 h (7 sess. inici
25 gen.) Preu: 54,26 €
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

Dijous de 12 a 13.30 h (7 sess. inici
28 gen.) Preu: 54,26 €
Professora: Alexandra Cervera

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 11.30 a 13 h (7 sess. inici
26 gen.)
Dijous de 19.45 a 21.15 h (7 sess.
inici 28 gen.)
Professora: Lucrecia Guio
Preu: 54,26 €

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.
HIPOPILATES

Dimarts de 18 a 19.30 h (7 sess. inici
26 gen.) Preu: 54,26 €
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

Dijous de 10 a 11.30 h (7 sess. inici
28 gen.) Preu: 54,26 €
Professora: Niserine Dourghal

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

Dimarts de 16 a 17.30 h (7 sess. inici
26 gen.) Preu: 54,26 €
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.
EXPRESSIÓ

ESCRIPTURA CREATIVA: L’ART
D’INVENTAR HISTÒRIES

Dimecres de 10 a 11.30 H (7 sess.
inici 27 gen.) Preu: 54,26 €
Professora: Raquel Picolo

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

Divendres de 18.30 a 20.30 h (6
sess. inici 29 gen.) Preu: 62 €
Professora: Júlia Reiffs

Descobreix el món del teatre
amb tècniques que et permetran jugar i descobrir un gran
ventall de recursos interpretatius. De manera individualitzada i personalitzada, treballarem la creació de personatges i
la posada en escena.
CREATIVITAT
FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA AVANÇADA

Dimarts d’11.45 a 13.15 h (7 sess.
inici 26 gen.) Preu: 54,26 €
Professor: Ricard Badia

Si has estat autodidacta o tens
nocions bàsiques de fotografia però necessites aprofundir
en els coneixements tècnics i
pràctics de la càmera, aquest
és el teu taller! La sortida fotogràfica pot no coincidir amb el
dia habitual del taller i es durà a
14

terme sempre i quan l’evolució
de la pandèmia ho permeti.
TÈCNIQUES FOTOGRÀFIQUES

Dimarts de 16.30 a 18 h (7 sess. inici
26 gen.) Preu: 54,26 €
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 i es durà a
terme sempre i quan l’evolució
de la pandèmia ho permeti.
EXPRESSIÓ PLÀSTICA

APRÈN A DIBUIXAR

Dijous de 17 a 19 h (6 sess. inici 28
gen.)
Divendres de 10 a 12 h (6 sess. inici
29 gen.)
Professora: Helena Basagañas
Preu: 62 €

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.
EXPERIMENTA AMB
L’AQUAREL·LA

Dilluns de 10 a 12 h (6 sess. inici 25
gen.) Preu: 62 €
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.
TÈCNIQUES CREATIVES AMB
AQUAREL·LA

Dilluns de 16.30 a 18.30 h (6 sess.
inici 25 gen.) Preu: 62 €
Professora: Úrsula Uriach

Desperta la teva creativitat a

través del fascinant món de
l’aquarel·la. A través d’exercicis
pràctics aprendrem a utilitzar la
tècnica i a trobar el nostre propi llenguatge. El material anirà
a càrrec dels participants.

Quan la sortida programada sigui en un interior, les entrades
les assumiran les persones inscrites al taller.

LES 1001 TÈCNIQUES DE
PINTURA

Dijous de 10.30 a 12.30 h (6 sess.
inici 28 gen.) Preu: 62 €
Professora: Roberta Bridda

Dilluns de 19 a 21 h (6 sess. inici 25
gen.) Preu: 62 €
Professor: Joan Gispert

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.
INICIACIÓ A LA PINTURA
ACRÍLICA: TREU-LI PARTIT!

Dimarts de 10.30 a 12.30 h (6 sess.
inici 26 gen.) Preu: 62 €
Professor: Pol Borràs

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.
URBAN SKETCHING

Divendres de 17 a 19 h (6 sess. inici
29 gen.) Preu: 62 € - Amb suplement
Professor: Shiembcn

Treballarem la il·lustració en
l’entorn urbà. Aprendrem a
captar allò interessant del nostre voltant, a combinar dibuix
amb tipografia, nocions de
color amb aquarel·la i quins
materials ens poden donar
més bon resultat. El suplement
és per la llibreta de dibuix. La
resta de material anirà a càrrec dels participants. Part de
les sessions es faran al centre.

L’ART D’ENQUADERNAR
LLIBRES

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.
IDIOMES

LET’S LEARN ENGLISH

Nivell bàsic – A2 - Elementary
Dilluns de 10.15 a 11.45 h (7 sess.
inici 25 gen.)
Professora: Henny Canova

Nivell mitjà– B1 - Intermediate
Dimarts d’11 a 12.30 h (7 sess. inici
25 gen.)
Professor: Mark Santry

Nivell avançat -B2 – Upper intermediate
Dijous de 16.30 a 18 h (7 sess. inici
28 gen.)
Professor: Vincent Bottomley
Preu: 54,26 €

Posarem en pràctica els coneixements d’anglès a partir de situacions diferents i millorarem
la pronunciació, la gramàtica i
l’expressió.
EN AVANT! PARLONS FRANÇAIS
- NIVELL MITJÀ

Dijous de 9.45 a 11.15 h (7 sess. inici
28 gen.) Preu: 54,26 €
Professor: Olivier Décriaud

Practicarem la llengua francesa amb converses al voltant
de la vida quotidiana, la cultura
o la societat actual i al mateix
temps revisarem els nostres
coneixements de gramàtica,
vocabulari i expressió.
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MAPA

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

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
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
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