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En aquests moments d’incertesa constant poder continuar ofe-
rint una programació de tallers variada, d’actualitat, compro-
mesa i amb rigor no ha estat  fàcil, però una vegada més hem 
sentit la confi ança de totes aquelles persones que heu decidit 
seguir amb nosaltres: 1478 gràcies! 
1478 persones inscrites als tallers amb il·lusió per seguir apre-
nent, creixent, motivades per continuar trobant-se amb altres 
persones encara que sigui a través de la pantalla. Seguim!
#ComunitatElizalde #SeguimperTu 

INSCRIPCIONS ALS TALLERS

ONLINE: a partir del 15 de març a les 9 h a
www.casaelizalde.com 

PRESENCIAL: a partir del 15 de març, de dilluns a divendres de 
10 a 14h i de 16 a 20 h.

Es recomana fer la inscripció online i el pagament amb targeta.

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

• En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual i/o 
perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el des-
envolupament 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 vari-
ació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

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

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. 

• Hem reduït l’aforament de les aules, les entrades i les sor-
tides 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, i no es farà ús de materi-
al compartit. L’alumnat haurà de portar l’equipament necessari, 
com estoretes o pinzells, per tal de desenvolupar les sessions 
en què sigui necessari.

O

La nostra prioritat és fer els tallers de manera presencial. Si la situa-
ció sanitària no ho permet, els adaptarem per què es puguin portar a 
terme en format virtual. El canvi de format no permetrà cancel·lar la 
inscripció.
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TALLERS ONLINE

POSTVERITAT I DESINFORMACIÓ:
COM SOBREVIURE A L’ERA DE 
LES FAKE NEWS  N
Dimecres de 17.30 a 19 h (6 sess. 
inici 21 abr.) Preu: 39,53 €
Professor: Adrián Caballero
Les notícies falses i les mitges 
veritats són una constant i una 
amenaça per a la societat. Ens 
manipulen, ens fan creure co-
ses que no són i, fins i tot, po-
den determinar unes eleccions 
democràtiques. Però, com es 
creen aquestes fake news i com 
aconsegueixen que ens les 
creguem? Qui guanya amb tot 
això? I el periodisme, no hau-
ria de fer alguna cosa? De tot 
això parlarem en aquest taller.

IMAGINAR L’ENDEMÀ.     
UTOPIES I DISTOPIES DES DE
VERNE FINS A LA COLONITZACIÓ
DE MART   N
Dijous de 19 a 20.30 h (6 sess. inici 
22 d’abril) Preu: 39,53 €
Professor: Daniele Porretta
Imaginar un endemà millor ha 
estat una activitat que ha ali-
mentat durant molt de temps 
la fantasia de pensadors, po-
lítics, escriptors i cineastes. 
El taller proposa un recorre-
gut històric a través de les 
novel·les i les pel·lícules que 
han representat el futur de la 
humanitat amb la intenció de 
transformar-lo. Recordarem 
utopies i distopies des de 
l’època de la Revolució Indus-
trial fins als més recents pro-
jectes de colonització de Mart, 
una manera diferent de reflexi-
onar sobre el nostre present. 

SIMONE WEIL: ENTRE LA MÍSTICA
I LA FILOSOFIA   N
Dilluns de 19 a 20.30 h (8 sess. inici 
19 abr.) Preu: 52,71 €
Professor: Eudald Espluga
Aquests últims anys s’ha par-
lat molt de Simone Weil, però 
la seva tràgica trajectòria vital 
-des dels enfrontaments amb 
Trotsky fins al seu “suïcidi po-
lític”- ha acabat per eclipsar la 
seva obra filosòfica i assagís-
tica. Presentarem en detall les 
seves idees, resistint l’impuls 

de veure-hi un pensament sis-
temàtic. Veurem que entendrà 
la filosofia com un compromís 
pràctic més proper a l’atenció 
que a l’acció: filosofar, per a 
Weil, té a veure amb la manera 
de mirar i habitar el món, amb 
la manera d’estimar i de formar 
relacions de dependència amb 
els altres, amb el territori i amb 
la divinitat.

CRÍTICA CINEMATOGRÀFICA: 
ENTRENA L’ULL CRÍTIC   N
Dimecres de 18 a 19.30h (6 sess. 
inici 5 maig) Preu: 39,53 €
Professora: Desirée de Fez
El cinema està canviant, tant 
pels models de producció,  
distribució i  d’exhibició  com 
per les dinàmiques de comu-
nicació i continguts i, aquest 
canvi, afecta també al sen-
tit de la crítica. Els objectius 
d’aquest curs són aprendre a 
veure pel·lícules amb ull crític 
i dotar-se d’eines pràctiques 
per aprendre a fer bones valo-
racions. Tanmateix ens apro-
parem a les diferents formes 
d’exercir la crítica de cinema 
vers els diferents formats, si-
gui als mitjans de comunica-
ció o de forma independent.

INTRODUCCIÓ A LA FÍSICA 
QUÀNTICA   N
Dilluns de 18.30 a 20 h (8 sess. inici 
19 abr.) Preu: 52,71 €
Professor: Lluc Garcia
La física quàntica, juntament 
amb la teoria de la relativitat 
especial d’Albert Einstein, és 
una de les grans revolucions 
de la física moderna. El seu 
formalisme permet entendre i 
explicar els fenòmens naturals 
que tenen lloc a les escales 
més petites. Exposarem pas 
a pas com es va construir la 
teoria, i les observacions ex-
perimentals que la recolzaren i 
impulsaren. La física quàntica 
és una branca de la física de 
poc més d’un segle de recor-
regut i, en l’actualitat, encara 
es desconeix tot el seu poten-
cial, tot i que amb certesa serà 
cada cop més present entre 
nosaltres.

PSICOLOGIA COGNITIVA: 
RECURSOS PRÀCTICS PER 
L’EQUILIBRI I EL BENESTAR 
EMOCIONAL  N
Dilluns de 18.30 a 20 h (6 sess. inici 
19 abr.) Preu: 39,53 €
Professor: Antonio Soto
Estem vivint moments difícils 
per la nostra salut mental, ja 
que la pandèmia de la Covid-19 
ens ha posat a tots al límit de 
les nostres forces. Et guiarem 
pels conceptes més importants 
per mantenir i fomentar una ac-
titud saludable davant les difi -
cultats que podem trobar en el 
nostre dia a dia i et facilitarem 
les eines més potents que la 
Psicologia Cognitiva pot ofe-
rir-nos per desenvolupar una 
gran fortalesa mental. 

COMPOSICIÓ I MIRADA, LA 
FOTOGRAFIA COM A MITJÀ 
D’EXPRESSIÓ   N
Dimarts de 19 a 21h (6 sess. inici 20 
abr.) Preu: 52,71 €
Professor: Lluís Giménez
L’acte de fotografi ar és la suma 
de la tècnica, la intenció i la 
mirada. Aprendrem les eines 
per realitzar fotografi es més 
expressives, simbòliques i es-
tètiques que t’ajudin a comu-
nicar allò que t’interessa de 
forma senzilla i comprensible. 
Parlarem sobre les normes 
compositives realitzant exerci-
cis pràctics i analitzant les vos-
tres fotografi es  per trobar els 
missatges ocults, les relacions 
entre idea i escena, l’expressi-
vitat de la presa i expressió de 
l’emoció.

IL·LUSTRACIÓ SOBRE 
CERÀMICA   N
Dijous de 18.30 a 20.30 h (3 sess. 
inici 29 abr.) Preu: 26,35 €
Professora: Laufer
En aquest taller monogràfi c 
ens endinsarem en les tècni-
ques d’il·lustració sobre cerà-
mica ja feta. Aprendrem a crear 
dissenys per decorar tasses o 
bols de forma personalitzada 
amb materials que podeu fer 
servir a casa. No és un taller de 
ceràmica, sinó d’il·lustració. En 
inscriure-us, us indicarem els 
materials de treball necessa-
ris perquè els pugueu adquirir 
amb antelació. El material anirà 
a càrrec dels participants.

LA SALUT AL PLAT: 
CUINA LOW CARB PER                               
SENTIR-NOS BÉ    N  

Dimecres de 18 a 20 h (4 sess. inici 
21 abr.) Preu: 35,14 €
Professora: Montse Tàpia
Quan arriba el bon temps ens 
venen ganes de sentir-nos 
lleugers, energètics i salu-
dables. I l’alimentació  és un 
dels fonaments per sentir-se 
millor. T’oferirem idees i plats 
per fer de la cuina de primave-
ra una font de vitalitat i salut. 
Energia de la bona, de la que 
et farà viure millor. Prepara-
rem plats saludables, senzills 
i saborosos que et permetin 
sentir-te millor, tenir una bona 
digestió i no acumular ener-
gia. No et proposem una die-
ta light, sinó plats amb menor 
contingut de carbohidrats, 
equilibrats i deliciosos per gau-
dir mentre cuines i et cuides.

HISTÒRIA I ACTUALITAT

ACTUALITAT

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

Dimecres de 19.30 a 21 h (8 sess. 
inici 21 abr.) Preu: 62 €
Professor: Adrián Caballero
Per a què serveix la Unió Euro-
pea? Com pren decisions un 
govern? Entendrem i debatrem 
sobre les notícies més destaca-
des 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 19.00 a 20.30 h (8 sess. 
inici 19 abr.) Preu: 62 €
Professor: Òscar Ramírez
Quins efectes pot tenir que tor-
ni la infl ació? Les borses estan 
cares o barates? Estem pre-
senciant una nova guerra freda 
per la supremacia de la intel-
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ligència artificial, els algoritmes 
i el Big Data? Com afectarà tot 
plegat a les nostres butxaques? 
A través de l’actualitat eco-
nòmica aprendrem, de forma 
amena, conceptes econòmics 
i financers que ens ajudaran 
a sobreviure en el món actual. 

HISTÒRIA

L’EGIPTE HEL·LENÍSTIC: 
D’ALEXANDRE EL GRAN A 
CLEÒPATRA  N
Dimarts de 17.30 a 19 h (8 sess. inici 
20 abr.) Preu: 62 €
Professor: Sergi Sánchez
El nom de Cleòpatra està ínti-
mament lligat a l’antic Egipte, 
però sabies que la famosa rei-
na era d’origen grec? Coneixe-
rem la dinastia ptolemaica ins-
taurada en el país del Nil des 
de la mort d’Alexandre el Gran 
fins a la conquesta per Roma. 
Descobrirem Alexandria, la 
nova Atenes de l’hel·lenisme, 
així com la societat i la cultu-
ra híbrida que va sorgir com a 
fruit de la convivència entre els 
hereus de l’Egipte faraònic i els 
nouvinguts grecs.

NO TOT ERA FOSCOR A L’EDAT 
MITJANA: TRENCANT MITES I 
FALSES CREENCES  N
Dimecres de 17.30 a 19 h (8 sess. 
inici 21 abr.) Preu: 62 €
Professor: Roger Loscertales i 
Antonio Contreras
Era l’edat mitjana una època 
mancada d’higiene, plagada 
d’abusos sexuals i abusos de 
poder per part de la noblesa, 
de violència i dogma religiós? 
Es curaven dolors de queixal 
amb femta d’ovella o es cre-
maven bruixes a les places 
dels pobles? Hi havia toleràn-
cia religiosa entre musulmans, 
jueus i cristians? La població 
estava sotmesa a l’arbitrarietat 
de la noblesa i els reis? Intenta-
rem desgranar aquests i altres 
tòpics de l’edat mitjana, per  
entendre com vivien aquells 
homes i dones en un període 
d’uns 1000 anys i que cimenta 
el que seran les nostres naci-
ons modernes.

HISTÒRIA DE L’IMPERI OTOMÀ: 
SULTANS, HAREMS, EUNUCS  N
Dilluns de 19.15 a 20:45 h (8 sess. 
inici 19 abr.) Preu: 62 €
Professor: Octavi Mallorquí
El 2021 es commemoren els 
450 anys de la batalla de Le-
pant, un dels enfrontaments 
navals més importants de tots 
els temps. Aprofitem aques-
ta avinentesa per conèixer la 
història de l’Imperi Otomà que 
durant set segles va fer lluir or-
gullós la mitja lluna al mar Me-
diterrani. Mosaic de pobles, 
de mítics sultans, de misteris 
i llegendes.

APROXIMACIÓ HISTÒRICA AL 
SEGLE XX  N
Dilluns de 12.30 a 14 h (8 sess. inici 
19 abr.) Preu: 62 €
Professora: Laura Benguerel
La majoria de nosaltres co-
neixem els principals esde-
veniments que van tenir lloc 
a la primera meitat del s.XX: 
la Gran Guerra, la Revolució 
Russa, el crack del 29, l’as-
cens dels feixismes...,però 
normalment, els hem treballat 
de manera monotemàtica. Us 
proposem una visió general 
d’aquests episodis (i no per 
això menys acurada) on ana-
litzarem les causes, conse-
qüències i interaccions que 
convertiran el nostre món en 
un escenari completament di-
ferent a com s’havia conegut 
fins aleshores.

LA CARA OCULTA DEL PODER: 
PERSONATGES QUE HAN CANVIAT 
EL MÓN CONTEMPORANI  N
Dimarts de 16.30 a 18 h (8 sess. inici 
20 abr.) Preu: 62 €
Professor: Daniel Roig
Ens aproparem a les biografi-
es d’algunes de les figures que 
han intentat influenciar i can-
viar els esdeveniments des de 
l’ombra que els ha brindat el 
poder polític. Repassarem mo-
ments clau de la història: des 
de la França revolucionària de 
Talleyrand i la Rússia tsarista 
de Rasputin, fins a l’Espanya 
franquista de Serrano Súñer o 
l’Argentina d’Evita Perón.

VELLS I NOUS CONFLICTES 
ARMATS DE L’EUROPA     
ACTUAL  N
Dimecres de 12.30 a 14 h (8 sess. 
inici 21 abr.) Preu: 62 €
Professor: Daniel Roig
Més enllà dels grans conflictes 
bèl·lics del s. XX, el continent 
europeu també s’ha anat for-
jant a través d’altres litigis re-
gionals que han marcat la seva 
evolució política i social: des 
de la qüestió nord-irlandesa 
i xipriota, fins a les sagnants 
guerres de Bòsnia i Kosovo, o 
els darrers episodis bèl·lics a 
Ucraïna i al Caucàs. Farem un 
recorregut històric per aquests 
i altres conflictes que, inequí-
vocament, encara planen sobre 
Europa i condicionen la política 
internacional d’avui dia.  

HISTÒRIA D’ÀSIA 
CONTEMPORÀNIA: ÀSIA 
CENTRAL I MERIDIONAL  N
Dilluns de 19.30 a 21 h (8 sess. inici 
19 abr.) Preu: 62 €
Professor: Alberto Pellegrini
Les grans regions d’Àsia Me-
ridional i Central, en els dos 
segles passats, van resultar 
d’una excepcional importància 
en la història mundial. Des dels 
anys del colonialisme als de la 
guerra freda i els seus conflic-
tes, països com l’Índia, el Viet-
nam, Indonèsia i l’Afganistan 
han cobrat una rellevància ab-
soluta per a conèixer les grans 
transformacions de l’actualitat. 
Oferirem una visió panoràmica 
de la història d’aquestes àrees 
geogràfiques per tal de poder 
entendre les tensions i els con-
flictes que encara afecten el 
continent asiàtic.

HISTÒRIA DE CATALUNYA AL 
S. XX: DE LA RESTAURACIÓ 
BORBÒNICA A L’ARRIBADA DE 
LA DEMOCRÀCIA  N
Dimarts de 19.30 a 21 h (8 sess. inici 
20 abr.) Preu: 62 €
Professor: Jordi Pisa  
Catalunya inicia el segle XX 
amb una identitat social, cul-
tural i política consolidada. La 
crisi de la Restauració Borbò-
nica abocarà, però, a España a 
la dictadura de Primo de Rivera 

i posteriorment a l’exili de la di-
nastia borbònica i la instaura-
ció de la Segona República, un 
període de democratització, ra-
dicalització i polarització social 
i política que portarà a l’inici de 
la Guerra Civil Espanyola i la 
victòria del franquisme. Aquest 
règim perdurarà a l’Estat espa-
nyol fins a la transició dels anys 
70 i la posterior arribada i con-
solidació de la democràcia.

HISTÒRIA D’EUROPA A TRAVÉS 
DE LA LITERATURA

Dimarts de 17.15 a 18.45 h (8 sess. 
inici 20 abr.) Preu: 62 €
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. Comen-
çarem als anys 30 del segle 
XX amb l’auge dels feixismes 
i l’esclat de la Segona Guerra 
Mundial, observarem la post-
guerra, la dictadura franquista 
i el nou món que sorgeix fins a 
l’arribada de la postmodernitat 
als anys 80. Europa ja no és 
un continent aïllat, així doncs, 
també parlarem de literatura 
americana i llatinoamericana 
i les seves relacions amb el 
continent. 

ART I PENSAMENT 

FILOSOFIA

GRANS TEMES DE LA FILOSOFIA

Dimarts de 9.45 a 11.15 h (8 sess. 
inici 20 abr.) Preu: 62 €
Professor: Nacho Bañeras
Dominem la tècnica o és ella 
qui ens domina? Sabem es-
coltar l’altre? Tenim en compte 
la bellesa com un camí cap al 
coneixement? Quina relació 
té la filosofia amb la política? 
Quina filosofia s’entreveu en 
les nostres relacions íntimes? 
Veurem com s’ha desplegat 
la història de les idees i com 
s’han tractat temàtiques com 
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l’amor, la bellesa o la tècnica, 
entre d’altres. Conèixer els 
grans temes de la filosofia és, 
en realitat, endinsar-nos en 
nosaltres mateixos per a des-
cobrir les pròpies inquietuds, 
reptes i incerteses.

PARLEM DE JUSTÍCIA   N
Dijous de 18.30 a 20 h (8 sess. inici 
22 abr.) Preu: 62 €
Professora: Irene Gómez
En l’antiguitat la justícia era 
l’equilibri del tot, expressava 
l’harmonia, l’ordre en el cos-
mos i en l’ésser humà. Avui dia 
sembla que hem avançat cap 
a discrepàncies més grans ve-
ient com ha quedat reduïda a 
l’esfera d’acció de l’estat o al 
comportament de l’inidividu. 
Ens endinsarem en qüestions 
relatives a quins deures tenen 
les nacions, les institucions 
internacionals i les persones 
a l’hora d’erradicar les injus-
tícies socials. Partirem d’una 
anàlisi de la justícia tal com les 
grans figures filosòfiques l’han 
abordat per poder examinar 
diferents problemes de justícia 
global. Avui dia, més que mai, 
hem de parlar de justícia.

LA SOCIETAT DEL CANSAMENT. 
UNA APROXIMACIÓ CRÍTICA A 
LA FATIGA NEOLIBERAL  N
Dimarts de 18.30 a 20 h (8 sess. 
inici 20 abr.) Preu: 62 €
Professor: Eudald Espluga
Ens aproximarem filosòfica-
ment al concepte de fatiga 
tal com el tracten alguns dels 
principals pensadors contem-
poranis, com un símptoma de 
l’organització social del capi-
talisme neoliberal. Des de dife-
rents perspectives, figures com 
Rosi Braidotti, Alain Ehrenberg 
o Byung- Chul Han han abordat 
aquest fenomen i han arribat a 
conclusions diferents, encara 
que gairebé totes tenen una 
cosa en comú: consideren que 
aquest estat de fatiga crònica 
pot servir com a punt de parti-
da per començar a polititzar el 
nostre malestar.

PER QUÈ ANOMENEM CIÈNCIA 
QUAN VOLEM DIR FILOSOFIA? 
ELS LÍMITS DEL CONEIXEMENT 
CIENTÍFIC   N
Dilluns de 17.30 a 19 h (8 sess. inici 
19 abr.) Preu: 62 €
Professor: Alfonso García
La ciència s’ha erigit com  la for-
ma de saber privilegiada. Si un 
endeví i un meteoròleg ens do-
nen respostes diferents sobre si 
plourà el cap de setmana, con-
fiem en la resposta del meteo-
ròleg. Està justificada aquesta 
confiança? I sobretot, per què? 
Què és la ciència? Quins són els 
límits i les problemàtiques del 
coneixement científic? A través 
de casos històrics i de lectures 
proposades per filòsofs de la ci-
ència, crearem una imatge rica 
d’allò que anomenem coneixe-
ment científic.

LLEGIR FILOSOFIA: LES 
PRINCIPALS OBRES DEL 
PENSAMENT

Dilluns de 17 a 18.30 h (8 sess. inici 
19 abr.) Preu: 62 €
Professor: Joan Méndez
Aportarem les claus necessàri-
es per poder llegir i interpretar 
amb un millor aprofitament al-
gunes de les obres més signi-
ficatives de la història del pen-
sament. Examinarem textos 
de Plató, Maquiavel, Hobbes, 
Rousseau...entre d’altres.

LA FILOSOFIA A LA GRAN 
PANTALLA

Dijous de 19.15 a 20.45 h (8 sess. 
inici 22 abr.) Preu: 62 €
Professor:  Joan Méndez
Examinarem de quina mane-
ra 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 his-
tòria de les idees. Treballarem 
la intel·ligència artificial amb 
Jo, Robot i Her, la psicoanàlisi 
amb Annie Hall, com es reflec-
teix la salut en la societat amb 
Joker i com el cinema ha vist 
a algunes de les grans figures 
filosòfiques a Hannah Arendt, 
o la reivindicació personal vs 
els poders fàctics amb V de 
Vendetta.

ART

BIZANCI, L’ESPLENDOR D’UN 
IMPERI  N
Divendres de 17 a 18:30 h (8 sess. 
inici 23 abr.) Preu: 62 €
Professora: Laura Benguerel
L’amenaça dels pobles germà-
nics i la debilitat del poder de 
Roma van conduir el segle IV 
a la divisió de l’Imperi. La part 
occidental va caure en mans 
dels invasors, però l’oriental va 
perdurar mil anys més, donant 
lloc al fastuós i extraordinari 
Imperi Bizantí.

ISLAM: PENSAMENT, ART I 
ARQUITECTURA   N
Dilluns de 17.30 a 19 h (8 sess. inici 
19 abr.) Preu: 62 €
Professora: Carmina Vivas
A partir del segle VII una nova 
religió irromp en l’àmbit medi-
terrani i amb ella una nova for-
ma de vida i pensament. L’Islam 
plasma les seves idees i la seva 
estètica en un art ple de fanta-
sia i espiritualitat. Estudiarem 
la seva expansió des d’Aràbia 
a la Península Ibèrica i des del 
Golf Pèrsic a l’ Índia. Gaudirem 
d’obres tant interessants com 
la mesquita de Còrdova, la de 
Isphahan, La Alhambra, o el 
Taj-Mahal.

GRANS MESTRES DE LA 
PINTURA: EL CINQUECENTO N
Dimarts de 10 a 11.30 h (8 sess. inici 
20 abr.) Preu: 62 €
Professor: Marcos Yáñez
A principis del s. XV la pintura 
va arribar a la màxima perfec-
ció formal amb el desenvolupa-
ment de tècniques que seran 
seguides al llarg de tota la his-
tòria posterior. A això van con-
tribuir els mestres florentins, 
amb Leonardo i Michelangelo 
al capdavant, que van dibui-
xar amb exactitud l’anatomia 
humana; els venecians com 
Tiziano que van saber aplicar 
la llum i el color i els romans 
com Rafael que van mostrar a 
Europa l’art de la composició. 
L’evolució va continuar amb els 
manieristes i amb Caravaggio, 
que van preparar el terreny per 
a la glòria del barroc.

L’ART SUBLIM: GRANS PINTORS 
DEL S. XVII  N
Dilluns de 10.30 a 12 h (8 sess. inici 
19 abr.) Preu: 62 €
Professora: Laura Benguerel
Rembrandt, Ruysdael, Van 
der Heyden, Jan Vermeer, Ru-
bens, Frans Hals... són només 
alguns dels noms que treballa-
rem. Veurem com, als Països 
Baixos, les obres d’art seran 
encarregades per clients bur-
gesos, i l’art esdevindrà cada 
cop més intimista i quotidià. A 
Holanda, en canvi,  la pintura 
trobarà un terreny propici per 
mostrar temes molt variats i de 
gran riquesa cromàtica.

EL POSTIMPRESSIONISME. 
UN NOU ESTIL A LA BELLE 
ÈPOQUE   N
Dijous de 17 a 18.30 h (8 sess. inici 
22 abr.) Preu: 62 €
Professora: Carmina Vivas
Passejarem per l’ambient ar-
tístic que es visqué  al París fin 
de siècle entre bulevards i ca-
barets. La pintura de Cèzanne, 
Van Gogh, Gauguin i Toulouse 
Lautrec, juntament amb l’es-
cultura de Rodin varen trencar 
motllos i suscitaren el rebuig de 
l’alta classe social mentre que, 
sense adonar-se’n, aquests ar-
tistes obrien pas a les noves 
tendències d’avantguarda. Un 
moment irrenunciable de la his-
tòria de l’art del qual val la pena 
gaudir.

CREADORES I REVOLUCIONÀRIES: 
ARTISTES D’AVANTGUARDA 

Dimecres d’11 a 12.30 h (8 sess. ini-
ci 21 abr.) Preu: 62 €
Professora: Carmina Vivas
Estudiarem la trajectòria d’ar-
tistes revolucionàries que 
també formen part de les 
avantguardes  i que han estat 
ignorades i de vegades enfos-
quides pel nom de cèlebres 
pintors masculins. És un home-
natge 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 barons.
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WARHOL I EL POP ART. L’ART 
DE LA CULTURA DE MASSES  N
Dimarts de 19 a 20.30 h (8 sess. ini-
ci 20 abr.) Preu: 62 €
Professor: Eduard Cairol
La Coca-cola, els blue-jeans, 
Marylin, els còmics de la Mar-
vel, les llaunes de Campbell’s... 
Són els anys seixanta i Nord 
Amèrica i Europa viuen l’explo-
sió de la societat de consum 
i la cultura de masses. Andy 
Warhol, Roy Lichtenstein, Jas-
per Johns i David Hockney, 
entre altres, són allà per glori-
ficar-ho, qüestionar-ho o con-
servar-ho tot plegat mitjançant 
el seu art, a mig camí entre el 
museu i la pantalla, la pintura i 
la publicitat.

GRANS MUSEUS DEL MÓN

Divendres de 10.30 a 12 h (8 sess. 
inici 23 abr.) Preu: 62 €
Professora: Alba Vendrell
Un curs que ens permetrà vi-
atjar a través de la història de 
l’art. Seguint la petjada dels 
grans moviments artístics 
mundials i les seves obres més 
destacables, veurem la Galleria 
Borghese de Roma, el Kunst-
historiches Museum o els Mu-
sées Royeaux des Beaux-Arts 
de Brussel.les, i tot sense sortir 
de Barcelona!

LA BARCELONA DESCONEGUDA: 
REDESCOBREIX EL 
MODERNISME N
Dimecres d’11.45 a 13.15 h (8 sess. 
inici 21 abr.) Preu: 62 €
Professor: Oleguer Biete 
Anirem més enllà dels arqui-
tectes canònics d’aquest mo-
viment i així podrem descobrir 
el Modernisme des d’altres 
punts de vista, a través dels 
molts arquitectes que van tre-
ballar a la ciutat durant aquest 
període. L’objectiu és tenir una 
visió més àmplia del que va 
ser el modernisme, deixant de 
banda els edificis i arquitectes 
més coneguts per tots nosal-
tres i descobrint altres edificis 
més desconeguts però alhora 
rellevants.

DESCOBREIX L’ART DE LA TEVA 
CIUTAT

Dimarts de 12 a 13.30 h (8 sess. inici 
20 abr.) Preu: 62 €
Professora: Alba Vendrell
Un recorregut per la cultura 
i l’art de Barcelona, des del  

neoclassicisme al noucentis-
me, passant per tots aquells 
moviments artístics que han 
fet possible la imatge de la 
Barcelona dels nostres dies.

DE BARCELONA AL MÓN: CAMÍ 
ALS JOCS OLÍMPICS   N
Dijous de 12 a 13.30 h (8 sess. inici 
22 abr.) Preu: 62 €
Professora: Alba Vendrell
Ens aproparem a la Barcelo-
na de la guerra i la dictadura, 
però també la de la democrà-
cia, parlarem de l’arribada de 
l’informalisme a Catalunya, 
que trobarà en Tàpies i Cui-
xart dos dels seus màxims 
exponents. També repassarem 
les figures de Joan Miró, Joan 
Ponç i Josep M. Subirachs.  
Coneixerem una Barcelona 
propera, plena d’alts i baixos, 
però també plena d’art i cul-
tura que tindrà un moment de 
molta vivesa ens els anys pre-
vis als Jocs Olímpics.

LITERATURA

GAUDINT DE LA POESIA

Dilluns de 17 a 18.30 h (8 sess. inici 
19 abr.) Preu: 62 €
Professor: Josep Pedrals
La poesia circula per tota mena 
de camins: alguns que creiem 
que coneixem molt bé, altres 
que ens semblen raríssims... 
La millor manera de compren-
dre qualsevol d’aquests ca-
mins és caminant-los, i així, 
seguint rastres, repassant re-
correguts, desorientant-nos i 
reorientant-nos, transitant la 
poesia d’ahir i d’avui, podrem 
trobar el delit de cada ruta, la 
fluïdesa de cada secret.

LES GRANS NOVEL·LES DE 
TOTS ELS TEMPS

Dimarts de 10 a 11.30 h (8 sess. inici 
20 abr.) Preu: 62 €
Professora:  Marina Llompart
Analitzarem i comentarem al-
gunes de les millors novel·les 
de la literatura universal per 
gaudir del plaer de la lectura, 
compartir les emocions que 
desperten i descobrir els re-
cursos narratius i el context 
que les sustenten.

CINEMA

LA CENSURA AL CINEMA: UNA 
HISTÒRIA SENSE TALLS   N
Dimarts de 19.30 a 21 h (8 sess. inici 
20 abr.) Preu: 62 €
Professora: Judith Vives
Al llarg de la seva història, el 
cinema ha vist com diferents 
formes de censura han reta-
llat escenes, modificat històri-
es o fins i tot impedit estrenar 
pel·lícules. Des del Codi Hays 
fins al maccarthisme que va 
perseguir el comunisme a Ho-
llywood, passant per la cen-
sura a d’altres països del món, 
inclosa l’Espanya del Franquis-
me, en aquest curs farem un 
repàs a la història del cinema 
sense cap interrupció ni tall.

ANÀLISI I CRÍTICA 
CINEMATOGRÀFICA

Dimecres de 17 a 18.30 h (8 sess. 
inici 21 abr.) Preu: 62 €
Professor: Ludovico Longhi
Ens dedicarem a aprendre, 
analitzar i gaudir del millor ci-
nema. Junts farem un recor-
regut 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 cinema-
togràfics, des dels temps de 
l’esplendor de Hollywood fins 
al cinema d’avui. 

STORYTELLING I CINEMA 
CONTEMPORANI

Dijous de 19.30 a 21 h (8 sess. inici 
22 abr.) Preu: 62 €
Professor: Alexis Racionero
Comprendrem les estructures 
comunes del relat cinemato-
gràfic i les seves variants prin-
cipals. L’aventura de l’heroi, 
els viatges d’aprenentatge, la 
transformació... són alguns 
dels arguments universals que 
tractarem, a més d’arquetips 
com els zombies, l’ajudant o el 
vampir. Veurem també exem-
ples concrets de pel·lícules i 
sèries significatives.

PARLEM DE CINEMA

Divendres de 19 a 20.30 h (4 sess. 
inici 23 abr.) 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 o Netflix. Les sessions 
a l’aula seran quinzenals. Les 
entrades del cinema aniran a 
càrrec dels participants.

MÚSICA

APROXIMACIÓ AL MÓN DE LA 
MÚSICA

Dijous de 10 a 11.30 h (8 sess. inici 
22 abr.) Preu: 62 €
Professor: Jordi Clos
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 mú-
sica de cinema, passant per les 
simfonies de Beethoven o les 
òperes de Mozart.

HISTÒRIA DE L’ÒPERA: LA 
PASSIÓ FETA MÚSICA
Dijous de 17.30 a 19 h (8 sess. ini-
ci 22 abr.) Preu: 62 €
Professor:  Joan Martínez
L’òpera a finals del segle XIX i 
principis del XX reflecteix les 
convulsions polítiques i soci-
als d’aquell moment. El veris-
me, l’estètica impressionista i 
expressionista impregnen els 
treballs dels grans compositors 
d’aquest període. Alguns dels 
autors que treballarem aquest 
trimestre són Puccini, Debussy, 
Strauss i Bartók.

ENTENDRE L’ÒPERA

Dilluns de 19.30 a 21 h (8 sess. inici 
19 abr.) Preu: 62 €
Professor: Jordi Clos
Un viatge fascinant per l’òpera 
a través d’obres mestres del 
gènere. Coneixerem les claus 
per comprendre l’òpera i gau-
dir-ne plenament.

RETRATS MUSICALS: CAMÍ AL 
SEGLE XX  O  N
Dimecres de 20 a 21.30 h (8 sess. 
inici 21 abr.) Preu: 62 €
Professor: Joan Vives
Repassarem la vida i l’obra 
d’algunes de les personalitats 
musicals més rellevants de fi-
nals del segle XIX i l’albada del 
segle XX. A través de retrats 
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musicals veurem alguns dels 
noms propis de la història de 
la música que van marcar una 
època com Debussy, Rach-
maninoff, Stravinski, Mahler o 
Puccini. 

CIÈNCIA

L’ALTRA CARA DE LES 
MATEMÀTIQUES: APRÈN A 
GAUDIR-LES  N
Dimecres de 17.30 a 19.00 h (8 sess. 
inici 21 abr.) Preu: 62 €
Professora: Roser Codina
Les matemàtiques són poliè-
driques i van molt més enllà de 
les fórmules i les equacions. 
Aquest  taller ens ajudarà a 
descobrir altres mirades sobre 
aquesta disciplina. Seguint 
els estudis del matemàtic A. 
Bishop, coneixerem el que ell 
identifica com a “activitats 
matemàtiques universals” i, 
fent-ne una interpretació lliure, 
ens serviran de fil conductor 
per a totes les sessions. 

HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA:        
EL CONEIXEMENT CIENTÍFIC EN 
LA MILLORA DEL BENESTAR  N
Dilluns d’11 a 12.30 h (8 sess. inici 
19 abr.) Preu: 62 €
Professora: Cristina Junyent
Proposem una revisió a la his-
tòria de la ciència en els diver-
sos camps que afecten els hu-
mans. La inclusió de la nostra 
espècie en la història natural va 
permetre augmentar el conei-
xement del nostre organisme 
amb aplicacions immediates 
en la medicina. El coneixement 
de les poblacions, gràcies als 
estudis demogràfics, permeten 
una visió més global i una pre-
sa de decisions més acurada. 
Mirarem els estudis que han 
permès que milloressin la salut, 
el benestar i l’increment de l’es-
perança de vida. Farem especi-
al èmfasi en les aportacions fe-
menines com també les locals.
LA CIÈNCIA DEL SEGLE 
XXI: LA REVOLUCIÓ 
NANOTECNOLÒGICA  N
Dimecres de 19.15 a 20.45 h (8 sess. 
inici 21 abr.) Preu: 62 €
Coord. Jordi Díaz-Marcos de 
l’Institut de Nanociència i Nano-
tecnologia de la UB

Les noves tecnologies estan 
revolucionant les nostres vi-
des. Cada cop sentim parlar 
més d’intel·ligència artificial, 
quàntica, blockchain o nano-
tecnologia. Aquesta última 
opera en dimensions atòmi-
ques i molts ja la cataloguen 
com la revolució industrial del 
segle XXI. Actualment ja la 
podem trobar en el camp de 
la medicina, energia, alimen-
tació, construcció...i pràcti-
cament qualsevol sector que 
analitzem. Diferents especi-
alistes ens donaran una visió 
general de les perspectives 
de diferents temes i ens mos-
traran com la nanotecnologia 
està canviant les nostres vides. 

GRANS ENIGMES DEL CERVELL. 
LES PREGUNTES MÉS 
FREQÜENTS N
Dimecres de 17.15 a 18.45 h (8 sess. 
inici 21 abr.) Preu: 62 €
Professor:  Marc López

Utilitzem només un 10% del 
cervell? Com s’emmagatzema 
la memòria? Com ens afecten 
les drogues? Com processem 
el dolor? Fruit de l’àmplia tas-
ca docent i divulgativa del pro-
fessor que imparteix el taller, 
s’exposaran les vuit preguntes 
més comuns que el públic li ha 
plantejat en relació als tòpics 
relacionats amb les neurocièn-
cies, però sabent que sempre 
quedarà alguna pregunta més.

EN LA MENT DE L’AGRESSOR. 
EL PERFIL CRIMINAL 

Dijous de 18.30 a 20 h (8 sess. inici 
22 abr.) Preu: 62 €
Professora: Ariadna Trespaderne

Ens endinsarem en l’apassio-
nant món de la perfilació cri-
minal. Coneixerem els seus 
orígens i els models d’anàlisi. 
Aprendrem a interpretar l’es-
cena del crim, descobrirem la 
motivació dels agressors, el 
seu modus operandi i la fanta-
sia criminal. Si ets un amant de 
la sèrie Mindhunter, aquest és 
el teu taller! 

CREIXEMENT PERSONAL

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA POSITIVA I 
NEUROCIÈNCIA: LA CLAU DEL 
BENESTAR

Divendres de 10.15 a 11.45 h (8 sess. 
inici 23 abr.) Preu: 62 €
Professora: Carme Boo
A partir de les últimes aporta-
cions en el camp de la neuro-
ciència i la psicologia positiva 
aprendrem a dissenyar la ma-
teixa vida, a educar el pensa-
ment i a gestionar els estadis 
emocionals de forma eficaç per 
construir un futur immediat que 
tingui sentit i assolir un estat de 
benestar.

L’EQUILIBRI EN TEMPS 
D’INCERTESA: COM CUIDAR I 
COM CUIDAR-NOS  N
Dijous de 10.15 a 11.45 h (8 sess. ini-
ci 22 abr.) Preu: 62 €
Professora: Elena Ramírez
Ens focalitzarem en la recerca 
i el significat que li donem a 
l’equilibri emocional en temps 
d’incertesa, com els que vi-
vim en l’actualitat. Donar valor 
a com cuidar-nos i cuidar als 
altres serà una eina fonamen-
tal per adaptar-nos i afrontar 
de forma sana i equilibrada els 
nostres neguits, pors i possi-
bles malestars.

MILLORA LES RELACIONS 
INTERPERSONALS   N
Dimarts de 18.30 a 20 h (8 sess. ini-
ci 20 abr.) Preu: 62 €
Professora: Cristina Morales
L’ésser humà és un animal so-
cial. La nostra vida succeeix 
enmig de nombroses interacci-
ons socials amb les persones 
dels diferents grups amb els 
quals ens relacionem: parella, 
família, amics, entorn laboral, 
etc. És especialment rellevant 
garantir la qualitat d’aquestes 
interaccions i de la comuni-
cació interpersonal. Al taller 
ens aproparem a les diferents 
estratègies de comunicació i 
relació interpersonal i, des de 
l’autoconeixement, les identifi-
carem en nosaltres i prendrem 

consciència per a la millora de 
la capacitat de relacionar-nos 
amb els altres.

AUTOCONEIXEMENT, SALUT I 
EMOCIONS  N
Dimarts de 17 a 18.30 h (8 sess. inici 
20 abr.) Preu: 62 €
Professora: Carme Boo
Treballarem l’autoestima a par-
tir d’eines d’autoconeixement 
vinculades a la psicologia més 
avantguardista com les ciènci-
es de la conducta, la neuroci-
ència o l’epigenètica. Mirarem 
cap al nostre interior per en-
tendre les nostres emocions i 
decidirem què volem millorar 
i què volem fer per viure amb 
més serenitat i harmonia. 

MINDFULNESS: LA PRÀCTICA 
DE LA BONDAT  N
Dimecres de 19.30 a 21 h (8 sess. 
inici 21 abr.) Preu: 62 €
Professora:  Lola González
Al llarg de la nostra vida con-
servem la capacitat d’apren-
dre, per això és important 
que continuem creixent emo-
cionalment i que, amb el pas 
del temps, aconseguim arribar 
a ser més compassius amb 
nosaltres mateixos i el nostre 
entorn. En aquest curs facilita-
rem una sèrie d’eines que ens 
ajudaran a aconseguir benes-
tar emocional a través de la 
bondat. 

MINDFULNESS: 
L’AUTOCOMPASSIÓ

Divendres de 9.30 a 11 h (8 sess. ini-
ci 23 abr.) Preu: 62 €
Professora: Lola González
Com ens parlem? Tenim en 
compte les nostres neces-
sitats? Escoltem les nostres 
emocions? Què prioritzem a la 
nostra vida? Tenim la sensació 
que mai disposem de temps 
per cuidar de nosaltres matei-
xos? La pràctica de l’autocom-
passió ens permet un espai 
per revisar els nostres patrons 
de comportament, prendre 
consciència de les nostres 
necessitats i desenvolupar un 
tracte més amable i compas-
siu cap a nosaltres.
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SALUT I ACTIVITAT FÍSICA

SALUT 

ALIMENTACIÓ SALUDABLE PER 
REDUIR L’ESTRÈS  N
Dimecres de 19 a 20.30 h (8 sess. 
inici 21 abr.) Preu: 62 €
Professora: Núria Campos
Com et relaciones amb el 
menjar? Tens addicció a algun 
aliment? Canalitzes l’estrès o 
l’ansietat a través de l’alimen-
tació? Et costa menjar bé? 
Tens canvis d’humor? O in-
somni per les nits? En aquest 
taller prendràs consciència 
dels motius que fan que et 
costi tant tenir una dieta salu-
dable i de manera conscient. 
Aprendràs a canviar mals hà-
bits, adoptar-ne de nous per 
nodrir-te de la manera més na-
tural, com també a deixar els 
aliments que no et convenen i 
substituir-los per d’altres més 
saludables. 

DORM BÉ, VIU MILLOR  N
Dilluns de 19 a 20.30 h (8 sess. inici 
19 abr.) Preu: 62 €
Professora: Helena Casadevall
Sabies que la teva qualitat de 
vida depèn de la teva qualitat 
del son? Donarem eines i pau-
tes per un son eficaç. Enten-
drem el nostre rellotge biolò-
gic intern i ritmes circadiaris. 
Identificarem les alteracions 
associades a la privació del 
son i quin paper hi juguen el 
sistema immunitari i l’estrès. 
Parlarem d’alimentació i con-
sells pràctics. Coneixerem 
també què fan els nostres òr-
gans mentre dormim i petits 
trucs per no trencar la seva 
activitat!

ACTIVITAT FÍSICA

IOGA VINYASA  N
Dilluns de 18 a 19.30 h (8 sess. inici 
19 abr.) Preu: 62 €
Professora: Clàudia Ros
El vinyasa és un estil de ioga 
dinàmic i actiu físicament on 

sincronitzarem moviment i 
respiració. Combinarem les 
postures entre si al ritme 
d’una respiració conscient, 
fent un ús equilibrat de la for-
ça i la flexibilitat. Estirarem, 
tonificarem, flexibilitzarem, 
relaxarem i millorarem l’es-
tat físic i emocional de cos 
i ment. Sortiràs d’aquestes 
classes amb energia renovada 
i la ment calmada.

IOGA I MEDITACIONS GUIADES

Dimecres de 9.45 a 11.15 h (9 sess. 
inici 21 abr.) Preu: 69,76 €
Professora: Marién García
Practicarem les bases del hat-
ha 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

Dimecres de 16 a 17.30 h (9 sess. 
inici 21 abr.) Preu: 69,76 €
Professora:  Edel Cases
Divendres de 12 a 13.30 h (9 sess. 
inici 23 abr.) Preu: 69,76 €
Professora: Teresa Cortada 
El hatha ioga es basa en un 
conjunt de tècniques per man-
tenir la salut i el benestar a ni-
vell físic i psicològic a través 
de postures o asanes.

TAI-TXÍ

Dilluns de 9.45 a 11.15 h (8 sess. ini-
ci 19 abr.) Preu: 62 €
Professora: Gemma Sunaya
El tai-txí és una antiga art mar-
cial xinesa que comporta la 
pràctica d’exercicis senzills, 
suaus i relaxants, sincronit-
zant la respiració amb el movi-
ment i la concentració.

PILATES

Dijous de 12 a 13.15 h (9 sess. inici 
22 abr.) Preu: 58,13 €
Professora: Alexandra Cervera
Un sistema d’exercicis en-
focats a potenciar la flexi-
bilitat del cos, tonificant els 
músculs, enfortint-los i esti-
rant-los, per afavorir una bona 
postura, més control i la pre-
cisió dels moviments.

IOGUILATES

Dimarts d’11.30 a 13 h (9 sess. inici 
20 abr.) Preu: 69,76 €
Professora: Lucrecia Guio
Amb la combinació de ioga i 
pilates enfortirem, flexibilitza-
rem i tonificarem tota la mus-
culatura 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 (9 sess. inici 
20 abr.) Preu: 69,76 €
Professora: Janine Machado
Combina exercicis actius de 
gimnàstica hipopressiva amb 
posicions i tècniques del mè-
tode Pilates per millorar la 
postura corporal, els proble-
mes d’esquena i reforçar i re-
duir el perímetre abdominal.

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA

Dijous de 10 a 11.30 h (9 sess. inici 
22 abr.) Preu: 69,76 €
Professora:  Niserine Dourghal
La gimnàstica abdominal hi-
popressiva redueix el perí-
metre abdominal aportant 
millores en l’àmbit  estètic, 
postural i funcional. Treballa-
rem la faixa abdominal tenint 
cura de l’esquena i prevenint 
problemes relacionats amb el 
sòl pelvià.

ESTIRAMENTS I ESQUENA SANA

Dimarts de 16 a 17.30 h (9 sess. inici 
20 abr.) Preu: 69,76 €
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 ma-
teix cos i el seu moviment.

BODY TRAINING  N
Dilluns de 20 a 21.30 h (8 sess. inici 
19 abr.) Preu: 62 €
Professora: Natàlia Gibernau
Posa’t en forma amb Body 

Training! Un entrenament de 
fitness eficaç, complet i di-
vertit amb el qual treballaràs 
a través d’exercicis d’intensi-
tat cardiovascular, tonificaràs 
mitjançant exercicis de força 
i definició de la musculatura i 
també realitzaràs estiraments 
per aprofundir en la mobilitat 
i en la flexibilitat. Preparats? 
3,2,1, som-hi! 

EXPRESSIÓ 

ESCRIPTURA

ESCRIPTURA CREATIVA: ELS 
SECRETS DE LA NARRACIÓ N
Dimecres d’11 a 12.30 h (8 sess. ini-
ci 21 abr.) Preu: 62 €

Professora: Raquel Picolo

Vols conèixer quins secrets 
s’amaguen darrere un bon con-
te o una novel·la apassionant? 
Com s’escriu una narració que 
funcioni i enlluerni? El secret el 
trobaràs a les tècniques nar-
ratives. Qui conta la història? 
Com crear una atmosfera? 
Com fer parlar els personat-
ges? Com mous als rellotges 
de la teva narració? Et fixes en 
l’ús literari del llenguatge?

TEATRE

INTERPRETACIÓ TEATRAL

Divendres de 18.30 a 20.30 h (8 
sess. inici 23 abr.) Preu: 82,67 €

Professora: Júlia Reiffs

Descobreix el món del teatre 
amb tècniques que et perme-
tran jugar i descobrir un gran 
ventall de recursos interpreta-
tius. De manera individualitza-
da i personalitzada, treballa-
rem la creació de personatges 
i la posada en escena.
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CREATIVITAT

FOTOGRAFIA

EXERCICIS FOTOGRÀFICS 
TÈCNICS I CREATIUS N
Dimarts d’11.45 a 13.15 h (8 sess. 
inici 20 abr.) Preu: 62 €
Professor: Ricard Badia
La millor manera d’aprendre 
és practicant. En aquest taller 
plantejarem un exercici per a 
cada sessió. Seran exercicis 
fotogràfics per treballar la tèc-
nica, el concepte de la imatge, 
la creativitat i l’anàlisi.  

TÈCNIQUES FOTOGRÀFIQUES

Dimarts de 16.30 a 18 h (8 sess. inici 
20 abr.) Preu: 62 €
Professor:  Ricard Badia
Aprendrem a treballar les dife-
rents tècniques fotogràfiques 
que permet el format digital. 
En concret aquest trimestre 
treballarem les tècniques de: 
el retrat, la macrofotografia, la 
fotografia nocturna, el format 
RAW... entre d’altres.

EXPRESSIÓ PLÀSTICA

APRÈN A DIBUIXAR

Dijous de 17 a 19 h (8 sess. inici 22 
abr.) Preu: 82,67 €
Professora: Helena Basagañas
Divendres de 10 a 12 h (8 sess. inici 
23 abr.) Preu: 82,67 €
Professora: Helena Basagañas
Coneixerem quins elements i 
aspectes intervenen en el di-
buix i els posarem en pràcti-
ca, perdent la por a dibuixar i 
adaptant aquesta pràctica a les 
nostres inquietuds i nivell. En-
focarem les sessions a tractar 
el retrat i el paisatge. El material 
anirà a càrrec dels participants.

URBAN SKETCHING

Divendres de 17 a 19 h (8 sess. inici 
23 abr.) Preu: 82,67 €
Professor: Shiembcn
Treballarem la il·lustració en 
l’entorn urbà. Aprendrem a 
captar el que és 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 càr-
rec dels participants. Part de 
les sessions es faran al centre. 
Quan la sortida programada si-
gui en un interior, les entrades 
les assumiran les persones ins-
crites al taller.

EXPERIMENTA AMB 
L’AQUAREL·LA

Dilluns de 10 a 12 h (8 sess. inici 19 
abr.) Preu: 82,67 €
Professora: Úrsula Uriach
Aprendrem tots els secrets, 
possibilitats i estratègies cre-
atives de la tècnica de pintura 
a l’aigua per excel·lència. Cre-
arem composicions, atmosfe-
res 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 (8 sess. 
inici 19 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 pro-
pi llenguatge. El material anirà a 
càrrec dels participants. 

INICIACIÓ A LA PINTURA 
ACRÍLICA: TREU-LI PARTIT!

Dimarts de 10.30 a 12.30 h (8 sess. 
inici 20 abr.) Preu: 82,67 €
Professor: Pol Borràs
La pintura acrílica s’ha conver-
tit en un mitjà popular d’expres-
sió plàstica. El secret del seu 
èxit està a reunir els avantatges 
de la pintura a l’oli i l’aquarel·la: 
s’asseca ràpidament, es dissol 
amb aigua, permet corregir er-
rors fàcilment i treballar amb 
diferents tècniques i suports. 
Vine a conèixer tot un món de 
possibilitats! El material anirà a 
càrrec dels participants.

DISSENY & HANDMADE

ESTAMPACIÓ ARTESANAL 
CREATIVA   N
Dimecres de 10 a 12 h (7 sess. 
inici 28 abr.) Preu: 72,33 €

Professora: Roberta Bridda

Treballarem tècniques creati-
ves de reproducció i creació 
d’imatges com: estampació 
amb segells, monotípia i gra-
vat. Cadascú desenvoluparà 
un treball de recerca personal 
sobre un tema escollit i a par-
tir d’aquesta experimentació 
crearem un portafolis amb les 
imatges realitzades. El material 
anirà a càrrec dels participants.

CAL·LIGRAFIA I LETTERING. 
MAJÚSCULA ROMANA  N
Dilluns de 19 a 21 h (7 sess. inici 
19 abr.) Preu: 72,33 €
Professor: Javier Porras

Aprendrem les bases de la cal-
ligrafia amb ploma plana se-
guint les formes de la majúscu-
la romana. De forma pràctica 
assolirem les normes bàsiques 
d’estructura i ritme, construc-
ció formal i el comportament i 
manipulació de les eines. Par-
larem de la cal·ligrafia, del seu 
context històric i de la seva 
evolució. Finalment, farem un 
exercici per endinsar-nos en 
els principis del lettering fent 
servir la cal·ligrafia amb ploma 
plana com a referència. 

L’ART D’ENQUADERNAR 
LLIBRES

Dijous de 10.30 a 12.30 h (8 sess. 
inici 22 abr.) Preu: 82,67 €
Professora: Roberta Bridda

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

IDIOMES

LET’S LEARN ENGLISH

Nivell bàsic – A2 - Elemen-
tary
Dilluns de 10.15 a 11.45 h (8 sess. 
inici 19 abr.) Preu: 62 €
Professora: Henny Canova

Nivell mitjà – B1 - Intermediate
Dijous de 18.15 a 19.45 h (8 sess. 
inici 22 abr.) Preu: 62 €
Professora: Connie Badrines

Nivell avançat – B2 – Upper 
intermediate
Dijous de 16.30 a 18 h (8 sess. inici 
22 abr.) Preu: 62 €
Professor: Vincent Bottomley

Amb l’objectiu d’anar millorant 
el nostre nivell d’anglès, farem 
diversos exercicis de gramà-
tica, vocabulari, comprensió 
lectora i expressió escrita. Al 
mateix temps es treballarà la 
pronúncia i es fomentarà la 
conversa com a eina d’apre-
nentatge. 

EN AVANT! PARLONS FRANÇAIS 
- NIVELL MITJÀ

Dijous de 9.45 a 11.15 h (8 sess. inici 
22 abr.) Preu: 62 €
Professor: Vincent Bottomley

Practicarem la llengua fran-
cesa amb converses al vol-
tant de la vida quotidiana, la 
cultura o la societat actual i 
al mateix temps revisarem els 
nostres coneixements de gra-
màtica, vocabulari i expressió.
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ADREÇA HORARI DEL CENTRE

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

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

De dilluns a divendres
de 9 a 21h

MAPA

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


